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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 .ه استنهاده شد انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 طونیدوقلوشروش یها یاجرمان : نام 
 کاربر رمان فوریو و غزل ... کایون میمر یمهساجون..باکمک ها: نویسنده 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

 Roman4u@ کانال تلگرام : 

 مان فوریو محفوظ استتمامی حقوق این کتاب نزد ر



 

 یها یاج
 طونیدوقلوشروش

 
 و غزل ... کایون میمر یمهساجون..باکمک ها

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور
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 طونیدوقلوشروش یها یاج
 یالباسمه تع

 
 الهام

هه بیوالالعور هی خر میزنه و  خدا اصالالح حد درس خوندن نید این ال وای 
مگه میوالاله مگه داریم ..سالالرمو رو کتاب تماشالالتم ��میخونه بدون اسالالتراحت

 ..خوو چیکارکنم حوصله ام پوکید ...واس الهه رو صدا زدم 
 الهام؛الههههههه...

 اروم تر چ مرتته ��الهه:هیییید
 ام لوچه و لب.. میخونیم درس داریم صبح از پوکید حوصله جووونم الی: الهام

 جواب روش   نمیدونید اخه.. کردم شالالر  تربه مث چوالالمام شالالد اویزون

 ��میده
 الهه إإإ جمع کن خودتا دختر حالم بهم خورد ..

 ��الهام؛
 الهه؛باش باوا جمع کن بریم کوتی منو .

شق الهه ام ..یعنی اجی من تکه اه ..پریدم از رو صندلی خوو ذوق  وای من عا
 زده شدم چیه ..

صدای وحوتناکی افتاد رو پارکتهای کف کتابخونه ..الهه ام هی  صندلی با    
 چش غره میومد برام 

 تماشتم روتوشم ..دستام ��
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   با داد خانم کتابدار ی متر پریدم هوا ..
 عمومی مکان ی هد کتابخونه اینجا وضالالعوالاله چ این بهرامی کتابدار؛خانم

 درس ارامش با ها بچه نمیزارید کاراتون با هرروز شالالما   وندنخ درس واس

 ��بخونن اشونا
خدا کارکنم ��وای  خانم پرورش �حاال چی عه جیغ زدم وایی  هان ..ی دف ها ا

های وحوالالالت زده کردم و  یه ادم ما شالالالب فه ا یا باو(ق بداروه میگم  تا )ک
 تفتم:س..و..سو..سوسک ..

 بودن دراومد..ی دفعه جیغ همه ی دخترایی   تو کتابخونه 
الهه ام   همیوالاله پوالالتم بودتف وای اره خانم پرورش واس همین الهام جیغ 

 زدشما چرا دعواش میکنید ..تقصیر شماس   اینجا سوسک داره
هاها ی لبخند شالالیطانی اومد رو لبم زود پد اش زدم کتابام انداختم تو کوله 

یدم بیرون ک هت زده پرورش دو بل چوالالالا ب قا هه ترفتم در م نه دس ال تابخو
..همینکه پام ب خیابون رسید زدم زیرخنده الهه ام از خنده من خنده اش اومد 

 خندید هرکی هم رد میود سرشا تکون میداد..
 

 ️❤پارت دوم
واه کی ��وااای خدا مردم از خنده درحال خنده بودم   ی چی خورد تومخم 

شده ..دهنما باز  سمانی نازل  ود؟؟ کی زد ؟؟نکنه بحی ا کردم   بود؟؟ چی
 جیغ بزنم   الهه فهمید میخواهم جیغ بزنم دستوا تماشت رو دهنم 
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 بمیری هیی سالالرکار تماشالالتی پرورش خانم چرا خبرمرتت بیوالالعور الی:الهه

 ��...تو
شین بههه دیدم   بدم الهه ب ابدار فحش دوتا   بلندکردم سرما  پیرخرفته ما

 ��..شرکته جلوی
 :الهههههه الههههههه ...الهام
 ها چ مرتته الهه:

ته میگی چرا نبردتش تو  ته جلوی شالالرک ماشالالین پیرخرف هه ببین  هام :ال ال
 پارکینگ..هااا..

 الهه چوای تاویوا ریزکرد و ماشین نگاه کردو
 تفت :راس میگی اه .. 

 الهام:اهوووم ..الهه جووونم میایی بریم ی سروتوشی اب بدیمم
واش الهه واش اینکه بخاطر دراومد چ شت چ شت   االنم بود در شد در  تر

 ��ترسیدم تاویتو ببندچوای الهه نمیری ای: وتفتم بستم چوام..
الهه از اینکه ب چواش بگم تاوی بدجوررر کفری میوه واس همین جیغغ زد 
افتاد دنبالم منم   وضع ناجور دیدم فرار کردم ..انور خیابون الهه ام دنبالم من 

 بدوو الهه بدو ..
 الهه 

ارم کجا دنبال الی تور ب تور میرم با دیدن فضای دورو برم اصح نمیدونستم د
وایستادم الهام خرم داش بخیال خودش از دستم فرارمیکرد صداما انداختم رو 

 سرم الهااااااااااام الهااااااااااام 
 ی دفعه الهامم انگار تازه ب خودش اومد وایستاد..ب انالیز دوراطرافش ..
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 فتمون امدیم شرکت پیر خرفتهی دفعه بلند تف :خا  تو مخ ج
 

 ️❤پارت سوم 
 امیرعلی)ب قول الهام پیرخرفت(

امروز بخاطر اینکه مامان عمل داره نمیتونسالالتم بیام شالالرکت ولی انگار اوضالالا  
شالالرکت بهم ریخته ..  دوازده رهر شالالریفی )معاون شالالرکت(بهم زنگ زد   

 ��بیام انگار تو قسمت نقوه کوی موکلی پیش اومده ..اووف..
 تق تق 

وه های مهم پروژه  شریفی اومد وتف   انگار یکی از نق امیرعلی:بفرمایید ..
 تم شده بدجور اعصابم بهم ریخت فریادزدمکیش 

امیر:یعنی چی تم شالالده تو شالالرکت من از این اتفاق ها نیفتاده ...میدونید اته 
صبانیت ب  شدت ع ضرر میکنیم ..از  وه هامون لو بره ..خداتومن  یکی از نق

 نفد افتادم  نفد
 شریفی ی لیوان اب داد دستم و تف پسرم خودتو ناراحت نکن ..حلش میکنیم 

 با صدای مهربون شریفی اروم شدم ..
 

 الهام
اووووه عجب جایی با دیدنش مثل همیوالاله سالالوت بلندی کوالالیدم ..الهه جیغ 

 بنفوی کوید
 الهه:الی هزاربارربهت تفتم   سوت نزن زشته 
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 تفتم   جیغ نزن ..الهام :منم هزاربار 
مدجلوی  حث میگردیم   ی دختره عملی او باال ترف داشالالتیم ب بحثمون 
رومون هر چی میگف مادوتا اصالالح توش نمیدادیم ی دفعه با ی غرش ی نفر 
صدا  وتیم طرف  صدا قورت دادیم و برت من و الهه جفتمون اب دهنمون بایرو

والالوالالم فک کنم ی پسالالره بور ..شالالبیه هرکول چوالالای ابی موهای قهویی ته ری
 ...��قهویی بود دقت کرد واه چواش چرا قرمزه مث ببرزخمی

 
 �🌿�پارت پنجم 

 امیرعلی 
سوت اومد  صدای  صحبت میکریم    شریفی درباره کارها  شتم با  ب ��دا

شای خودم اطمینان نکردم حتما توهم زدم .. صدای جیغ ی دختر �😳😳�تو
 اومد شریفی دستپاچه وهل پاشد ..

 ی اینجا چ خبره ؟؟؟؟؟؟؟امیرعلی :شریف
شریفی با تته پته تفت:اقای حکمت من نمیدونم وقتی اومدم تو دفترشما پایین 

 هیچ خبری نبود االن میرم نگاه میکنم 
شدم کح امروز روز بدبیرای منه ... صبانی  وده �😡�خیلی ع باید برم ببینم چی

م کردم ..رفت..بازم صداها اووج کرد ..خیلی عصبانی شدم در با ی حرکت باز 
این بچه ��جلو صالالداها از پایین میومد ...قدمام تند برمیداشالالتم رفتم پایین 

مدرسه ایی ها تو شرکت من چیکارمیکنن ..چوام از عصبانیت قرمز شده بود 
 دندونام از بد فوارداده بودم روهم حد میکردم هر انه خورد بون..
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 �🐯�پارت شوم
 الهه 

بار ب الی تفتم  خدا هزار  مدیم تو وای  حث نکن ..اصالالح چرا او با من ب ..
ما قورت دادم   الی هم اب  شالالرکت پیر خرفت جلوی این ببرهار اب دهن

 دهنوا قورت داد ..ی دفعه ببر زخمی شرو  ب حرف زدن کرد
 امیرعلی:اینجاااااااچ خبررررررره؟؟؟

الی خیرندیده   انگارن انگار شالالرو  ب بلغور کردن کرد اصالالح این نمیدونه 
 چیه ترس 

الهام :هوووی اقا چته صالالدات انداختی رو سالالرت ..االن پیرخرفت میاد خفت 
میکنه بعدم تیکه تیکه ات میکنه و میده ب زن جادوترش   بندازتت تو قیمه 

 در اومده بود�🐯�..بعدم میخورنت ..چوای اون ببره 
تا الی تور ب تور چرا اینقد چرت میگی االن این  الهه:خا  رس بگیرن دهن

وحوالالی هار میخوردت با دس ب ببره اشالالاره کردم   چوالالاش اندازه دو تا ببر 
 سکه شده بود و دستاشم موت شده بود ..دم توش الی تفتم

شدن االن مارو نگیرن بدن دس پیرخرفت  الهه: الی چرا همه ی کارمندا جمع 
 این قسمت بلندتفتم   همه کارمندا شنیدن ..

 
 امیرعلی هارمیوود�😡�پارت هفتم 

 علیامیر
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واای این دوتادخترچی دارن میگن عصالالاب نداشالالتما بدجور تحریک میکردن 
شتم اینام  سر دا صح ب من چ امروز کم درد شبیه همن ..ا صح چرا اینها  ....ا

 اضافه شدن 
 حتما اینم ی روش دیگه مخ زنیه ..ولی پیر خرفت ب کی میگن ��

اداوری نرتد اینهام ی زنن از جند نرتد با ی��ولی خیلی عصالالبانیم کردن 
حالم بدترشالالد دسالالتام موالالت کردم و برتوالالتم سالالمت کارمندا   جمع شالالدن 

 انگارفیلم میبینن ..
 

 ��️❤️❤هوتممم پارت
 الهه 

 رو ب کارمنداش کردوتفت��  ی دفعه صدای داد ببره بلندشد
سم اته ی نفر اینجا ببینم در  امیرعلی:اینجا چ خبره مگه فیلم میبینید ب موال ق

 میکنم .. ی ثانیه اخراجش
شده خطاب ب  ستونم لرزید ولی الی تورتور صداش انقد جدی بود   چهار
شوماها...مگه  سویید  شون میرفتن تفت :چقد تر سمت محل کار کارمندا   

 ب همین اسونی میتونه اخراجتون کنه ..
وای خدا ببره االن بود حمله کنه الهام ی لقمه چپ کنه ...  دس الهام ترفتم 

 روجی   یدفعه الی تف ی لحظه واستا..تعجب کردمو کویدم سمت در خ
 چرا؟��الهه: 

گاه میکرد دادزد  مارو ن مت ببره   داشالالالت بیرون رفتن  هام برتوالالالت سالال ال
 پیرمررررررد خرررررفت این ببر وحوییییی بخووووررر
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 بعد دس منو ترفت باهم جیم زدیم فرصت حرف زدن ب ببره ندادیم 
 از خندهجلوی ساختمان وایستادیم وترکیدیم 

 

 �😍�️❤پارت نهم
 الهام

 خخخخخ حال ببره رو ترفتم اوووخ ژوووون..
 الهه دستوا اورد باال تفت بزن الیک و..

خحصالاله بعد کلی شالالیطنت راهی خونه شالالدیم ..خونه ما خوبه بزرته )تعریف 
 �😝�نمیکنم ازش از فضولی بمیرید(

ود تزیین شده ب کلید انداختم وارد حیاط شدم  راه   وسط حیاط با سنگ ریزه
 ترفتم همینجوری داشتم میرفتم   یدفعه خوردم ب ی جایی 

 الهام:اهی خدا دماغم له شد..وهیی خدا نفله شدم ..
 پدرام)بابا(:دختر هزاربار بهت تفتم جلوی پاتا نگاه کن ..راه برو سرب هوا

  تریه دراوردم وتفتم من ب مامانم میگمالهام :بابایی زدی دماغما نفله ادای 
 الهه:سحم بابایی جووونم 

 بابا:سحم دختربابا خوبی عوق بابا
 الهام :بابا خیلی نامردی پد من چی

 بابا:تواتیش پاره منی..جیگرتوشمی
 االنم بریم باال بدووو
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 ��️❤دهم پارت
 �� الهه

 جفتمون باهم پریدیم بغل بابا و باهم تفتیما
 الهه والهام: عاشقتیم بابایی..

 ید وتفت :منم همینطور دخترای تلم ..بابا جفتمون بوس
 وادامه داد :بریم باال   مامانتون  بیاد هرسه تامون کتلت میکنه. ..

 زدیم زیرخنده و رفتیم داخل 
الهام مث همیوالاله ادای بابا رو دراورد تفت:ضالالعیفه ناهاروبکش   مردیم از 

 تونگی ..
 

 ️❤️❤پارت یازدهم
 مریم )مادر الهه،الهام(

 بعدصدای الهام :ضعیفه ناهاروبکش   مردیم از تونگی.. صدای در اومد و
بت دادنوالالون  با خدارو  ها  جک  خدا از دس این ورو خخخخخخ ایی 

 هزاربارشکرمیکنم 
 از تو اشپزخونه داد زدم 

 مریمم:دختره چش سفید سحمت کووو 
 جفتوون باهم تفتن ؛سحم 

وق سحم ععوق میکنم وقتی صداشون میونوم..لیخندی زدم و تفتم :علیک 
 های من بدویید لباس عوض کنید بیایید   ناهار حاضره ...
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 �😍�الهه والهام:چوم مامانی 
 رفتن باال تو اتاقوون 

خواسالالتم دوباره برتردم تو اشالالپزخونه   پدرام تفت:سالالحم ب عوالالق خودم و 
 بغلم کرد وتفت تحویل نمیگیری خانم 

اما نرم بوسید وتفت:خانمی  ؛أپدارام ویلم کن االن اینا سرمیرسن ..پدرام تونه
 من برم دستام بوورم میام ..

 باشه عزیزم برو ..
 پدرام هم رفت دست وصورتوابووره منم رفتم غماهارو میزچیدم

 
 ��دوازدهمم پارت
 الهام 

سمونا عوض کنیم کوله ام انداختم پایین  وترکمون   لبا با الهه رفتیم تو اتاق م
پایین الهه ام داش سرشا ماساژمیداد..منم  تخت و مقنعه و مانتوم کندم انداختم

 کلیپد انداختم رو عسلی کنارتخت و خودما انداختم رو تخت 
 الهام:واای خسته شدم 

 الهه :خخخخخخ
 الهام :الی خیلی خوش تمشت امروز 

 الهه :اهووم 
 الهام :بریم لباس بپوشیم بریم ناهار   لوز معده ام معده اما خورد..

 بدو بریم لباس عوض کنیم  الهه: منم تونه امه
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ازتو کمد تاپ وشالاللوار  برداشالالتم وبا شالاللوار جین ام  عوض اش کردم الهه ام 
 همینکارو میکرد 

 موهامم دم اسبی بستم
 

 پارت دوازدهم
 جلوی اینه میز ارایوم وایستاده بود   ی ذفعه رفتم تو نخ خودم 

رگ   مال من و الهه   دوقلوییم صالالورتهای جفتمون ترده وچوالالام خیلی بز
من رنگش موالالکیه موالالکیه مال الهه ام قهویی خیلی تیره تنها تفاوتمون ..با 
مژهایی پرپوالالت و بلند دماک کوچولو   هر کی میدید میپرسالالید عمل کردید 
منم میگفتم خدایی دماک عملی هستیم خخخ لبای یکم قلوه یی و سررررخ   

ستی تو چال تونه ام داریم وقتی میخ شت..را ه ندیدم بابام میگههنیاز ب رژندا
 دلتون بسوزه ��خیلی خوشگل تر میوم 

ساعته مث  شد س  سرد  وعور غما  سط فکرام الهه:الی بی الهه جفت پا پرید و
 دیونه ها وایستادی تو اینع ب خودت لبخند میزنی

 
 �🌳�پارت سینزدهم

 امیرعلی
وقتی سالالر کارمندا داشالالتم داد میزذم   هرکی ی ثانیه دیگه اینجا باشالاله اخراج 
میوه ..کارمندا داشتن میرفتن دختره پرو میگه شما چقد ترسویین..و...چوام 

مد  قه داش درمیو حد یدم ..  اونیکی �😳😳�از  تاخ ..کح هنگ دختره تسالال
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گه من میدختره اومد دسالالتوالالا کوالالید   ببرتش دختره ی دفعه وایسالالتاد رو ب 
 پیرمرد خررفت این ببره بخور بعد جیم زدن ..

 �😂�ی دفعه زدم زیر خنده 
  چوالالای متعجب کارمندا رو ب رو شالالدم ..چن تاسالالرفه مصالاللحتی کردم 

 ..دوباره اخمهام تو هم کردم اصح خوش رویی ب اینها نیومده ..
 

 ️❤️❤پارت چهاردهم
 امیرعلی

سمتم  شریفی اومد  سمت دفترم    ستم برم  ونگ   خوا و با لبخند خیلی ق
سین افتاده  وه زیر میز مهندی سرم ...نق سوق میداد تف:پ سمت ارامش  ادم ب 

 بوده مهندسینم   ندیدن دادوقال راه انداختن برو پسرم ب کارات برس..
شریفی  ویدم ونفسما با اه بیرون دادم..وتفتم :مرسی اقای  صورتم ک ستما رو د

 شما ب کارات برس منم باید برم 
 ی :بسحمت پسرمشریف

 ️☺امیرعلی:
سوی خونه خاله ام بهم زنگ  شتم پیش ب شین و کتمو بردا سوئیچ ما رفتم دفترم 
زد وتفت عمل مامان موفقیت امیز بوده وخیلی خوشالالحالم االنم فقط خواب 

 میچسپه
 

 �🌾�پارت پانزدهم 
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 الهه
 الهه:الی تو جلوی اینه چرا لبخند میزدی؟؟

 ��..خوشگلیم ماچقدر ردممیک فک این ب اجی هیچی:الهام
 �😂�الهه :
 ��:الهام

 با الهه رفتیم ناهارخوردیم ..و ررفاروشستیم برتوتیم تو اتاق تا یکم بکپیم..
 

 ️❤️❤پارت شانزدهم
 الهام 

یاد ..��من خیلی  خسالالتهم   تور ب تورشالالالده این الی �😭�ولی خوابم نم
 سرش نرسیده ب بالوت خوابش برد ..

 م سررفت ..االن چیکارکنم حوصله ا

 ️☺️☺+زیرشا کم کن سر نره ..
 جلل الخالق این کی بود ،،دور اطراف تخت خوابم کسی نید 

 �😱�الی هم کپیده ..پ کیه
 �� وجدانتم خلی خیلی الهام+

 الهام:ای خا  تو سرت بیوعور االک این چ وضع اومدنه 
 +همینه   هد

 
 الهام :تموو باوا
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 +خیلی بی ادب شدی الهام ..
 �😝�:ب تو چالهام 

 +کوفت من رفتم بیوعور باتو نمیوه حرف زد
 الهام:شرت کم 

 
********** 

 �😔😔�حاال چیکار کنم ؟؟
 +مردم ازاری!!

 وجدان تو   هنو همینجایی ؟
 +خواستم بهت پیونهاد بدم

 باش حاالشرت کم ..
 ��مردم ازاری هم خوب کاریه اه 

وم ..برم از مامان وباباازرو تخت با ی حرکت پریدم پایین قبل از   اینکه اماده ب
 اجازه بگیرم الی خا  ب تورم همون موقع بیدارمیکنم

 
 پارت هفدهمم

خواسالالتم از روی پله ها مث ی خانم متوالالخم برم پایین ولی االن حد اش 
 پد ی پام اون طرف نردها تماشتم یکی اینطرف خووب اماده ��نید

3 
2 
1 
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 یوهوووو پرواز..
 ایین با ی حرکت جستم پ

 ��نوم رو روب مامان برزخی چوای با دادم قورت دهنما اب
 مامان:اااااااااااللللللللهااااااااااام 

 الهام :ج ..ج..جو..جووونم مامان
 مامان:ای کوفت مامان هزارباربهت نگفتم ابنطوری از نرده ها سرنخور هان؟؟

صورتما مظلوووم کردم ولب لوچه اما اویزون  کردم رو ب تا اخرین حد ممکن 
 مامان تفتم 

 �😔�الهام:خوو چیکارکنم حوصله ام پوکید ..
 مامان   مث همیوه تحت تاثیر مظلومیت قرارترفت 

 مامان:باشه دفعه اخرت باشه 
 نیوام خود ب خود شل شد

 �😍�الهام :چوم مامان
 مامان رفت سمت سالن رو مبل نوست و تی وی نگاه میکرد

 مامان :بی بح 
 ستم وتفتم :مامانییی من و الهه بریم بیروونرفتم کنارش نو

 مامان:شما   تازه اومدید
الهام :خوو انوقت کتابخونه بودیم ازبد سالالرم تو کتابه همه رو ایکد و ایگری 

 میبینم
 مامان خندید وتفت باشه ..دخترتلم
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 ��هجدهم پارت
 الهه

 اخ چ خوابی بودی دهن دره حسابی کردم ..دستم تماشتم جلوی دهنم ..
ستم  و وعور اینقد انرژي از کجامیاره ن إ الی نخوابید..واال نمیدونم این الی بی
رو تخت دستام مالیدم رو چوام ..بعدچوام باز کردم میز ارایش جلوی چوام 
ونگ معلومه خوو اتاق ما ی اتاق  ستم بازکردم اها االن ق وام ب شد چ اول تار 

سفیدوقهویی  شیک ب رنگ  سبتا بزرته ی تخت دو نفره  شه اتاق هن د ی تو
  مال من والیه روبروی تخت میز ارایوالالمونه بغل میز ارایش کمد لباسالالامونه 
..ی فرش ترد سالالفید هم وسالالط پهنه میمونه اون طرف اتاق   کتابخونه و میز 
مطالعه ولب تاب و ی کاناپه قوالالنگ قهویی جا داده شالالده ..من و الی عاشالالق 

خت و دیوارا کح سالالفید رنگ سالالفید قهویی ام ..واسالاله همین همه وسالالایل وت
 قهویی ان کح ارامش خاصی بهم میده ..

****************** 
خت وچوالالالام بسالالتم مطمنم  نداختم رو ت یاد زود خودم ا فک کنم الی داره م
سته حد میکنم الی نزدیک  وام ب ست چ صب کن دارم وا میخواهدکرم بریزه 

ستمال کاغمی و نزدیک دماغم اورد   ی جیغ زدم اونم شد ود سید  تخت  تر
 جیغ زد افتاد رو زمین

 وای خدا �😂😂�الهه:
 الهام :زهرمار بیوعور تاو چ مرتته جیغ میزنی ..

 اخ واای کمرم شکست خدا..
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 الهه :خخ حقته تا تو باشی مث ادم منو بیدارکنی 
 الهام:کووفت صب کن دارم برات 

 اپ..کافی شبرو خبرت اماده شو بریم بیرون ب  الینا و المیراهم خبر دادم میرم 
 قلفونت اجی تلم�😍😍�الهه:

لب فحوالالم  فت تحب ب روتون وزیر ند شالالالد دسالالالت ب کمر ر هام بل ال
 �😂😂�میداد

 

 ️❤️❤پارت نوزدهم
 الهام ***

شی  ستخدم خونه(تو ستم تپ زدیم   زهراخانوم)م و یکم دیگه کنار مامان ن
 ب دست اومد سمتوم 

  جاتماشتید اقا تماس ترفتنزهرا خانم:مریم خانم تلفن همراهتون تواشپزخونه 
مامان یکی زد رو پیوالالونی اش و تفت اره اره بده ..زهرارخانم توشالالی داد دس 

 مامان وخودش رفت مامانم موغول شد ..
*********//*/***** 

اهممم تنهایی بیرون رفتن حال نمیده زنگ بزنم ب المیرا اونم الینا بیاد )دختر 
دخترهای خاله فاطمه ان ..مامانم وخاله (19سالالالوالاله و المیرا18خاله هام الینا 

 فاطمه دوقلوهای ناهمسانن ..
***** 

 پد توشی بدس رفتن تو حیاط سمت تاب پا تند کردم ونوستم رو تاب ..
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شتم کنار  شی تما شو ترفتم وتو شمار سیو کردم .. شه  شماره الین خاله مو رو 
 توشم ی بوق نخورد جواب داد

 ده اییالینا:بهه الی خله خودمون هنوز زن
 �😒�الهام :تموو باو میزاشتی ی بوق بخوره بعد جواب میدادی 

 الینا:بوین بینوم باو بنال چی میخواستی بگی
الهام :هیییش بیوعور خواستم بگم من والی میخواهیم بریم کافی ستاره شمام 

  �😝�خواستید بیایید ولی قبلش بیایید دنبالمون
 ثانیه اونجاییم فیح بای بای الینا ؛اخ جوووون قربونت دخی خاله سیم

 وبوووق 
خا  تومخش نزاشالالت حرف بزنم بیخیال برم الهه رو بیدارکنم اینها االن میام 

 رفتم توهال مامان توهال نبود ...الهام :زهرااا خانوووم مامانم کوش
 زهرا :رفتن تو اتاقوون 

 الهام :اها مرسی
ه ی ی فکر شالالیطونی اومد خرامان خرامان از رو پله ها بااال رفتم ..  ی دفع

 توکله ام ..خخخ 
تا کردم  باز کردم الی خوابیده بود رو تخت دسالالتمال کاغمی  اروم در اروووم 
عه ی  هه کردم   ی دف ماک ال یک د مال رو نزد خت  دسالالت اروم رفتم رو ت

ی جییییییییغغغغ زدم پریدم عقب    �😱�جیییییغغغغغغغغغغ زد منم ترسیدم
 ین تخت هماناپریدن هماناو افتادن پای

 الهه :وای خدا
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 الهام:زهرمار بیوعور تاو چ مرتته جیغ میزنی..و ادامه دادم
 وای خدا کمرم شکست 

 بیوعور تاو میگه :حقته تاتو باشی مث ادم منو بیدارکنی
 کووفت بیوعور صب کن دارم برات..،برو خبرت اماده شو بریم کافی شاپ

 اجی تلمتو چواش پروژکتور روشن شدو تفت:قربونت 
ب سختی بلندشدم دس ب کمر رفتم ب سمت دشوری وزیرلب الی بیوعور 

 فحش میدادم ای بمیری الی کمرم داغون شد
 

 ��بیستوم پارت
 الهه******

 ��چی بپوشیم امممممم���از روتخت بلندشدمو رفتم جلوی کمد لباس هامون 
 ام افتادمال داشالالتم لباس هام زیرو رو میکردم   چوالالمم ب مانتوابی کاربنی

خودماو الهام وبرداشالالتم وبا  جین های ابی کاربنی شالالال ابی اما   رته های 
 سفید داشت  برداشتم کح ست شد 

******* 
شونم  صورتی �😱😱�تو فکر لباس هابودم   یکی محکم زد رو  ی جییییییغ 

صدای خنده  شتم رو قلبم نفد نفد زدم    ستما تما ویدم پریدم عقب ود ک
 د. الهام بلندش

 خخخخخ�😂😂😂😂�الهام:
 الهه:ای کوفت بگیری ای دردبگیری چ مرتته سکته کردم ..

 �😅�ته مایه خنده هنوز تو صداش بود   تفت:بهت تفته بودم   دارم برات
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 الهه :زهررررررمارر'رر 
 الهام :خخ بنوش

خت بود اشالالالاره کردم  هاش   رو ت باس  فت براش و ل چش غره توپی ر
 کوتفتم:تموو بپوش اال

 الهام :چووم خانم تاوووه
 وای خدایا این ورپریده اخرش منو میکوه 

 الهه:الهام تموو برو لباس تا بپوش تا اون دوتا االک دیگه میان
 الهام لباس هاش برداشت و رفت سمت حموم ..

منم   صالالبح حموم بود ..االن دیگه نیازی نید لباس هام پوشالالیدم موهای 
 جمع کردم ..قهوویی کم رنگما با ی کلیپد 

یه  ...دلم  گه چ بد نید یکم ب خودم برسالالم م گاه کردم .. رو میز ارایش و ن
 خواس 

شد )خخخ اعتماد  شگل تر  ویدم   خیلی خو وای بزرتم ی مدادک پد تو چ
مث مژه  های پرپوالالتم زدم    مل ب مژه  هام(یکم ری ب سالالقفم تو حلق ال

 شدمصنوعی ها شد ی برق لبم کارم تموم 
 �💋�پارت بیست ویکوم

 الهام ***,
از دشوری اومدم بیرون   دیدم الهه خانوم توکمد غرقه اصح حواسش نبود  

 من پوت سرشم 
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تحفی ده دیقه پیش پد سالالرش در میارم خخ واس همین محکم زدم �😅😅�
وا تماش  ست شد د شام کر  شونش خخ دو متر پرید حوا و جییغی زد   تو رو 

 خخخ�😂😂😂�رو قلبش و نفد نفد میزد..زدم زیرخنده
 شرو  کرد فحش دادن 

 الهه:ای کوفت بگیری ای درد بگیری چ مرتته سکته کردم ...
هنوز داشتم میخندیدم باصدایی   ته مایه خنده داش تفتم بهت تفته بودم   

 �😅�دارم برات
 الهه:زهررررماررر

 ژوووون منم تفتم :بنووووش
 ی چش غره یی بهم رفت   حرفی خواستم بزنم قورت دادم 

 اشاره کرد ب لباس ها تموو بپوش االک
 وهیی از دهنم پرید��منم تفتم چوم خانم تاووه 

 خیلی کفری شد و تفت :الهاام تموو لباس بپوش   اون دوتا االک دیگه میان
هام برداشالالالتم رفتم حموم  باس  های حرف توش کن ل چه  مث ب منم 

ش از تم سمت******برتوتم دیدم   الهه داره شالوا رو سرش مرتب میکنه رف
شنش کردم موغول  شتم زدم ب پریز برق رو سووار بردا جلوی اینه میز ارایش 

 خوک کردن موهای قهویی تیره ام شدم ..
 

 ��دوم و بیست پارت
 امیرعلی**
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شگل بود اورد جلوی  شینما   ی مازراتی خو شرکت رفتم بیرون نگهبان ما از 
 پاهام سوئیچ داددستم ..
 نگهبان:بفرمایید قربان 

وت رل سو ستم پ و وکری کردم و ن ئیچ از دس مش باقر)نگهبان(ترفتم و ی ت
..رو مسیرخونع رو درپیش ترفتم دو روزی میود خواب اروم ب چوام نمیومد 

 اما االن خدارو شکر وضیعت جسمی مامان خیلی بهتره ..***
وت چراک قرمز موندم ی مزدا  ستاده بود   دو تا 3اوووف باز پ سفید کنارم وای

عه   ادم چهره دختر ع کاری رو صالالورتوالالون کرده بودن  ملی   ی بتون 
 واقعیوونا نمیدید ..

 دختره جلف مو قرمز:جیگر شماره بدم 
 اوووف ..چراک سبز شد بسرعت از کنار ش تمشتم ..��

 حالم از همچین دخترایی بهم میخوره...
رسالالیدم جلوی خونه دکمه  ریموت زدم درباز شالالد ماشالالین بردم داخل ..عمو 

 عفر)باغبون و سرایدار(اومد جلوم ج
 جعفر :خوش اومدی پسرم..

 در جواب عمو جعفر تفتم ممنون عموجوون من یکم خستع ام برم باال
 هول از جلوی اومد رفت کنار و تفت :ببخوید پسرم برو باال استراحت کن

درجوابش سالالرما تکون دادم  از پله های عمارت رفتم باال نسالالیمه خانم زن اقا 
 مد دم در استقبالم مثل همیوهجعفر او



 27 طونیدوقلوشروش یها یاج

به؟؟ناهار خوردی بیارم  نسالالیمه:خوش اومدی پسالالرم حال خانم چطوره خو
 برات؟

سیمه من ناهار  سی خاله ن سیمه زدم وتفتم :مر صورت چروکیده ن لبخندی ب 
 نمیخورم مامانم خوبه الحمد لله شب مرخم میوه ..

ر پسرم..ازش توکنسیمه :وای خداروشکر پسرم ..حاال برو باال استراحت کن 
کردم رفتم باال تو اتاقم لباسالالالام ازتنم دراوردم رفتم دوش بگیرم ..زیردوش اب 
سالرد همه کوفتگی وخسالتگی چن روزه ازتنم دراومد..حوله دور خودم پیچیدم 
رفتم بیرون ازحموم شلوار  راحتی پام کردم بدون خوک کردن موهام خوابیدم 

.. 
 

 ️❤️❤پارت بیست وسومم
 الهام *****

 الهه با تفتن یکم عجله کن از کنارم رفت ..
ومم  وون کردم منم مث الهه ی مدادتوچ وک کردم با کلیپد جمع موهام خ
کویدم   خیلی قونگ شد وی برق لب ب لبام زدم شالم رو سرم مرتب کردم 
سته بود رو تخت با توشیش ور  و وای کتونی ابی ما پوشیدم الهه ام اماده ن کف

 میرفت
 اماده شدم.  الهام؛بریم الهه

الهه توشیو تماشت تو کیف کوچولوش وکیف انداخت رو دوشش ..منم اماده 
 ام بریم المیرا بهم اس داد  دایین منتظرمونن بدوو
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باهم رفتیم تو سالالالن مامان داشالالت با توشالالی حرف میزد از حرفاش معلوم بود 
 خالمه..

 
 ��چهاررم بیست پارت
 الهه 

میکرد و الهام اروم تف :مامان ما رفتیم مامان داشالالت باخاله فاطمه صالالحبت 
 بااجازه

 مامان با اشاره فهموند برید ب سحمت .. 
یارم  تابرم ماشالالین ب باالهام رفتیم تو حیاط الهام تفت :الهه همینجا وایسالالالا 

 فکرنکنم الینا ماشین بیاره 
 سرمو تکون دادم وتفتم باش برو

با خریده بود واسالالمون الهام رفت  داخل پارکینگ سالالوارسالالانتافه سالالفیدی   با
 ..شد و امدم جلوی پام ترمز کرد 

 الهام:الی بپر سوار شو 
 رفتم قسمترکمک راننده نوستم الی هم پوت فرمون ..

 در رو با ریموت باز کرد و ماشین برو داخل کوچه ..
 چوم تردندم وتفتم :الهام چرا اینا نیستن

 الهام :چ میدونم بزنگ کجاموندن
 رفتم ی بوق نخورده ج داد ..دراوردم وشماره المیرا رو توشیما از تو کیفم 

 المیرا :سحم الی خله 



 29 طونیدوقلوشروش یها یاج

 منم متقابح تفتم
 الهه؛سحم الی چله 

خنده ریزی کرد وتفت الهه شالالما برید کافی ماهم میایم .توشالالی قطع کرد بی 
 فرهنگ.

 الهام :چی میگه الهه؟؟؟
 الهه :میگه برید ما میایم ..

 اوووف���الهام ؛
 

 ��وسومم بیست پارت
 الهام 

این الینا و المیرا رو اخرش من میکوالالم ..ی بار خواسالالتیم خوش باشالالیم ببین 
 ..اووف

 تررررررررووووووومب 
 وهییی خدا

 �😰😰�الهام:
 الهه خیلی خونسرد تفت دفعه سومته اجی 

الهام :زهرماررر فک کنم اون ماشالالینه ترکید ..مث ماشالالین همون پیره خرفته 
 �😰�هد

 ه رنگش پرید و غر زد اله
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یعنی خا  تومخت وهیی نکنه پیرخرفته تو ماشالالین االنم سالالکته کرده ��الهه:
مرده و رانندش ب پلید خبر میده وهیی مارو دسالالتگیر میکنن وهیی بعدش 

 �😱😱😱�اعداممون میکنن ب جرم قتل ..
 وااای خدا این الهه وقت تیراورده 

 مرده باشه چیکارکنم اته جددی پیرخرفت پولدار توماشین باشه 
 تندیی زدیم..رو ب الهه تفت :خفه شو بیابریم پایین ببینیم چ 

 �😰�الهه :بریم 
 با ترس و لرز از ماشین بیرون اومدم واه این درخت کجا بود ندیدم 

 +خله ادمه پاهاش ببین 
 خودم میدونستم ..

وکی  شلوار جین م وکی باالتر نگاه کردم  رما س  ببینم کیه کفش های کالج م
بلند کردم چقد درازه تیورت موکی  باالتر اووف چ لبایی داره بیوعور دماغش 

 چ خوشجله و دراخرچواش اووووپسسسد همون ببرره
 امیرعلی :دید زدنتون تموم شد یا ن؟؟

 الهام : ن هنو مونده 
وای ببره داش میزد بیرون    پوزخند زد و تفت:اینم ی نو  جلب توجه  ��چ

 واسم مهم نید زدی ماشینما داغون کردی ..دیگه ..ولی 
 

 پارت بیست وچهارم 
 الهه 
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شد منم باترس و لرز پیاده  شو بیا بریم چ تندیی زدیم خودش پیاده  الهام :خفه 
 شدم دیدم همون ببر زخمی جلوی الهام وایستاده الهامم درحال انالیز کردنوه 

 چیکارکنم حاال ...�😰😱�وهیی خدا
 �😍�ماشین پیاده شد اووووه چ تیپی اووف چ خوشگله  ی پسره دیگه ام از

وای خا  ب سرم الهام داره با ببره دعوامیکنه من اینجا وایستادم در حال انالیز 
 پسر مردم

 

 ️❤️❤پارت بیست و پنجم
 امیرعلی 

🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎵🎵 
چوالالالام بزور باز کردم اخه این کیه ناوقت مزاحم میوالالاله نمیزارن ی سالالالاعت 

دسالالتما دراز کردم تا توشالالی از رو عسالاللی کنارتختم بردارم ..  قطع بخوابیم 
 شد..

اووف قطع شالالد باالخره ..خواسالالتم دوباره بخوابم   ب فکر رفتم نکنه واس 
زود نوالالسالالتم رو تخت توشالالی رو با ی حرکت ��مامانم اتفاقی افتاده باشالاله

 �😒😒😒�ورداشتم ..تماس بی پاسخ از ماکان 
یوناسه توشای تماشتم رو عسلی خوابم   پریده إ این ماکان وقت ناوقت نم

 بود
 

 �😍�پارت بیست و شوم 
 امیرعلی ***
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توشی وتماشتم رو عسلی کنار تخت   برم دس و صورتما بوورم    خروس 
 بی محل زنگ زد ..

 توشی از رو عسلی برداشتم و جواب دادم ****
 امیرعلی :الو

 ؟ماکان:سحم دادا خوبی چرا توشی جواب نمیدادی؟
شاید یکی مث من  سره کم عقل چرا وقت و ناوقت زنگ میزنی  امیرعلی :اخ پ

 خواب باشه ها
 بیدار زدم زنگ همین واس خوابی میدونسالالتم.. بگیر نفد داداش اووه:ماکان

 �� شی
 امیرعلی:کوفت پسره بیوعور

 ماکان :امیرعلی باید درمورد نقوه های پروژه کیش یکم حرف بزنیم 
 امیر:چیزی شده 

 ان :ن باوا طرف قرارداد میخواهد ببینتت ..ماک
 امیر :اها اوکی 

 ماکان :االن بیا پایین   منظرتم 
 امیرعلی:خونه مایی ،خووب خره بیا بااال 

 ماکان:تازه رسیدم منتظرتم زود بیا فعح
 توشی قطع کرد االک 

رفتم طرف کمد لباسام کت شلوار موکی پوشیدم ..موهامم بسمت باال شونه 
 رفتم پایین پیش ماکان .. کردم و
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 ️❤️❤پارت بیست و هفتم
 امیرعلی 

 با ماکان سحم علیکی کردیم و رفتم سوار ماشین من شدیم
 ماکان :امیر بریم کافی شاپ اونجا حرف میزنیم

 امیر:باشه 
 هنوز ی خیابون رد نکرده بودم   ی ماشینی از جلو بسرعت میومد

 بخونیم من هنوز ارزو دارم چرا خدااادادا باید فاتحه خودمون �😳�ماکان:
 امیر:خفه ماکان 

 ��: ماکان
 �😐😐😐�ماشینه    ب ماشین من  رسید ی دفعه پیچید .. 

 ترررررووووومب
 چوام بستم 

 امیرعلی :ماشین نازنینم 
 خیلی عصبانی شدم 

😡😡😡😡 
 

 �🙊�پارت بیست و هفتم 
 ماکان
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خدا اون راننده رو از دس این نجات واای خدا ماشین امیر داغون شد اووه االن 
شین   ی دخترعملی  ازش  سمت اون ما شد رفت  شین پیاده  بده ..امیر از ما

 پیاده شد ..
دماک عملی لبا پروتز عه ..مطمنم االن امیر ببینه واسالالش عوالالوه میاد اویزونش 

 میوه ..
 دختره داره با امیر بحث میکنه اووه اووه اوضالالا  خطری برم ببینم چیوالالد�😳�

پیاده شالدن من همزمان شالد با پیاده شالدن ی دختر ه کپی همین دختره ..حتما 
یال رفتم  مد کنج لبم ..بیخ ند او با این ی پوزخ های عملی  دوقلوان ..دوقلو

 سمت امیر اون دختره ام رفت اون یکی قل اش ..
سارتش چقد بگو پرداخت کنم  اوووه دختره عجب زبونی داره ب امیر میگه :خ

 خراجت نکرده ..تا ریید ات ا
 ریید امیر ..

 امیر چواش قرمز شده بود و هر ان ممکن بود دختره رو 
 نفله کنه پریدم وسط حرفوون 

 ماکان:خانم چی میگید ریید چیه ؟؟این حرفا رو از کجا میاریید 
 امیر:عه ماکان روش جدید اویزون شدنه میخواهد بیوتر باهامون حرف بزنه 

 شد دختره انگار بدجور عصبانی 
 الهام:چیییی ؟؟عه خیلی خودتونا دس باال ترفتی اقا 

الهه:فک میکنه ماهم مث همون دخترایی   صبح تاشب واسش غش ضعف 
 میکنن ایم ..
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 اووه له له اینها   بدتر امیرن اته ادامه بدهن هما نفله میکنن
مه ی  گار ه یدونم تو چوالالالای اون دختره چی دید   زل زده بهش ان امیر نم

 کش شده ولی ن خومم فرو 
 امیرعلی :برو بابا ماشینما داغون کردی طلبکارم هستی

 الهام:شما سرعتت خیلی زیاد بود ب من چ ..میخواستی جلوتانگاه کنی
 

 �😘�پارت بیست وهوتم 
 الهام ******
 بهم میگه واس جلب توجه اینکارا رو میکنی �😡😡�
 ه منفجر شدم..وواااای ای ن پسره بهم چی تفت جلب توجه ی دفع�😁😁�

الهان:چی تفتی واقعا تو خودتا فرض کردی فک کردی رفتی باشالالگا  عضالالله 
فک نکنم کسالالی حاضالالر بوالاله ��سالالاختی االن همه ی دخترا باید دنبالت بیان 

 زنت بوه با این اخحق سگی ات 
اخییییی راحت شالالدم ..اوه اوه چوالالمم ب ببره وحوالالی خورد چوالالاش قرمزز 

 داد دستاش موت قرمززز دندوناش روهم فوار می
 انگار زیاده روی کردم ..��

 ..��یا خداااا ی قدم جلو اومد میخواهد چیکار کنه 
دوباره برتوالالت عقب و تفت :ببین دختر کوچولو من  ��غلط کرده کاری بکنه 

 زبون داراز تو رو کوتاه نکنم امیرعلی حکمت نیستم 
 رفت جا بزنه خودشا جای پیرخ��االن مثح میخواس بگه اسم من امیرعلیه 

 �😒�الهام :مثح میخواستی بگی من  امیرعلی حکمتم ..پیرخررفت
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 پارت بیست ونهمم 

 الهام *******
 �😰�اینو   تفتم ی دفعه غرید 

 امیرعلی :تو تو ب من تفتی پیرخرفت ..
 ��.. اومد بند ناخوداتاه زبونم

 امیرعلی ؛د بنال لعنتی ..
  ب تو نگفتم چوالالام بسالالتم تا بدون  الهام :خوو )اب دهنما قورت دادم(من

نگاه کردن تو چوالالام بسالالتم وتفتم:میدونی چیه اون شالالرکتی   کنار کتابخونه 
هد همه بچه ها میگفتن مال ی پیرخرفت پولدار احمق بدعنقه...فامیلیوم از 

 خانم پرورش شنیدیم   تفت حکمته 
 �🙊🙈�چوام با غرش ببر زخمی  باز کردم ..

دندوناش روهم سالالایید تفت من اون کتابخونه رو سالالر اون امیرعلی :چییییی 
 دخترای وراج زبون نفهم خراب میکنم 

 ..زود تفتم ن ن اینکارا نکنی من همینطوری ی چی تفتم ..
تو چوام خیره شد منم تو چوای خیره شدم چواش کنکاش کردم چوای ابی 

ومش فرو  شده بود ..ی دفعه حد کردم همه خ کش خوشگلش قرمزز قرمزز 
 شد اروم شد ..

 
 �😝�پارت سی 
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 امیرعلی*****
خیلی عصالالبانی شالالدم از حرفای دختره بهم میگه خرفت صالالب کن من اون 
گاه دختره تره  گاهم تو ن خل خراب میکنم ن تابخونه روسالالر اون دخترهای  ک
واش  صی داره چ شب میندازه ی برق خا واش ادم یاد  وکی چ خورد رنگ م

دم   دور برمون جمع شالالدن ب خودم ناخوداتاه اروم شالالدم با سالالروصالالدا مر
 اومدم چوام از چواش ترفتم اصح یادم رفت میخواستنم چی بگم

 
 ��پارت ادامه

انگاری دختره ام تازه ب خودش اومد   تفت :خسالالارتش چن میوالاله بگو تا 
 چک بکوم رییست اخراجت نکنه ی وق 

 رییسم؟؟؟؟این دختره اعصاب نداشتما تحریک میکنه 
یسالالتاده بود تفت :ریید چیه خانم این حرفها رو از کجا ماکان   کنارم وا

میاریید؟؟طح بگیرن دهنتا ماکانی ...منم شالالیر شالالدم وتفتم :عه ماکان روش 
 جدید اویزون شدنه میخواهد بیوتر باهامون حرف بزنه 

😡😡😡😡 
 دختره داک کردوتفت :چییییی ؟؟عه خودتا دس باال ترفتی اقا..

شم تفت:فک میکنه ماه سش کپی ا شب وا صب تا م مث همون دخترایی   
 غش ضعف میکننایم ..

 حرفاشون اصح بهم برنخورد ..نمیدونم چرا
 واس همین تفتم ؛برو بابا زدی ماشینما داغون کردی طلبکارم هستی؟؟

 واقعیتش اصح برام مهم نبود
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 الهام:شما سرعتت خیلی زیاد بود ب من میخواستی جلوتا نگاه کنی ..
شی کپی ز شی کرد ی نگاه ب دختره ...وتفت بعد تو نگ خورد ی نگاه ب تو

 دخلمون میارن الی بدو بریم ..
شماره  دختره :وااای بدو الی ..بدو ..قبل رفتن ی کارت از تو کیفش دراورد تند 

 نوشت داد دستم تف :ب این شمار  زنگ بزنید خسارتتون میده  ..و رفت
 

 �👻�پارت سی ویکم
 الهام ****

شماره  سازتتون میده ..کارت ب ببره  بابام دادم وتفتم :ب این تماس بگیرید خ
 �😝�دادم دستوو و رفتم سوارماشین شدم ولی خدایش اه کلی حال کردم 

 اون روزم با المیرا والینا تمشت ..
********************* 

 الهه:الهامم الهاااام پاشووو بریم کنکور بدیم دیرمون میوه 
چوام تا اخرین حد باز کردم با ی حرکت نوستم همین   اسم کنکورر اومد 

 رو تخت ...
الهه   انتظار همچین کاری نداشت جیغ زذ ودستوا تماشت رو قلبش وتفت 

 :الهی خودم کفنت کنم. 
 الهی سنگ قبرتا بوورم 

 جفت پا پریدم وسط دعاهای خیرش   واسم میکرد 
 فحش هات بده ..الهام :وای الهه دیرمون میوه بدو اماده شیم بعد ادامه 
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 الهه از روتخت پایین رفت وتفت: الهام نمیدونم چرا اصح استرس ندارم 
 راس میگه ها ..منم اصح استرس ندارم 

نمیدونم الی منم اصالح اسالترس ندارم اخه از بد خوندیدم حاال رتبه میاریم .  
.. 

ود جوابم منتظر.. توو داری سقف ب اعتماد چقد خخخخخخ: الهه  رفت و ن

 ��ورریدش
***************/** 

 الهام:اوووووووف باالخره تموم شددددد بعد اینقد خرزدن ..
 الهه:الهام بابا نیومد دنبالمون ...

سترس ندارید ماهم    شما   ا شنیدی   باباومامان تفتن  خندیدم وتفتم :
ب شالالما اعتماد کامل داریم   خووب خوندید ورتبه میارید ..دیگه اومدنمون 

 واسه چیه 
فک کن رتبه نیاریم چی میوالاله ..ب سالالمت درخروجی �😂😂😂😂�الهه :

 رفتیم ..
 الهام:فوق فوق اش میریم شوووورر میکنیم ..

 الهه ادای فکر کردن دراورد وتفت :بسی عالی..
 جفتمون خندیدیم ..

هرکی نمیدونسالالالت ولی خودمون میدونسالالتم   کلی خررزدیم وحتما موفق 
 میویم ..

 
 �💞💞�پارت سی ودوم 
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 الهه ***
 �� سرم تو زد یکی یهو ی   میرفتم الهام با داشتم

 الهه :هیی سرم ..ای دستت بوکنه الهام ..
سه خودتون میرید من و فراموش  صدای الینا اومد   تفت حقته االک دارید وا

 کردید ..
 الهام اروم زد رو پیوونیش وتفت

 
 ��️☺پارت ادامه
 الهه 
 ��.. رف یادم رو تو: الهام

 الینا ابروهاش توهم کرد وتفت 
 اصح من باسماقهلم وادای تریه دراورد 

 الهام یکی زد تو سرش وتفت تموو بوین باو ..لوس پایه شیطنت هستید یان. 
 تفت :چهارپایتوم الی ��الینا 

 منم خندیدم وتفتم مونم میلتوم اجی ..حاال نقوه چیه ..
 

 �😁�ادامه پارت 
 الهه ...

چپ پارکینگه خوو اون مراقبه   هی چش غره میومد برام الهام تفت :سالالمت 
 ماشینوم اونجاس ..
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 اینو   تفت کل نقوه رو ترفتم ...
 واس همین تفتم :ایول الی دمت جیززز ..

الینا ی دفعه ایی رنگش پریدوتف :ن ن من نیسالالتم اتع بفهمه ...ب فنا میریم 
😰😰 

ه هامون رو شالالونه امون الهام ی نگاه ب من کرد من ی نگاه ب اون بعد کول
جاب جا کردیم ی لبخند دندون نماب الینا  داش مارو نگاه میکرد زدیم ی 
دفعه الینا پا ب فرار تماشالالالت من والهامم دنبالش جیغ و داد میکردیم زیااااد 

 ..همه کسایی   تومحوطه بودن داشتن مارو نگاه میکردن ..
تاد  جا تیر کرد اف پاش ب ی نا  عه الی نداشالالتیم ما�😁😁�ی دف ظار  هم   انت

نده  طه بودن زدن زیرخ مه ی کسالالالایی   اومحو عه ه نا ی دف تادیم رو الی اف
..😐😐😐 
 

 �😂😜�پارت سی وسوم .
 الهام******

ای درد بگیری الینا ای کوفت بگیری ...ببین چحوری بهمون میخندم ..من رو 
نگ کرده نام رو زمین. ..کح ه نا ..الی هه روالی تاده بودم ال هه اف بودیم  ال

هه رو ترفتم اوونم کح  پاشالالالدم ودسالالالت ال مدم و  مماو ها ب خود زودترازاون
صورتش قرمز شده بود الیناهم از رو زمین پاشد وزیرلب ای غر میزد ای کوفت 
بگیرید جفتتون ای خاکتون کنم ای  پیرخرفت بخوردتتون ..اینو   تفت من 

پسالالره عق جلف  والهه زدیم زیرخنده ...همه ی جوری نگاهمون میکردن ..س
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سیخ بود  سیخ  شم  اومدن نزدیکمون اولی   زیرابروهاش تمیز کرده بود موها
 تفت :اووف شدین جیگرا 

 دومی رو ب الینا  تفت :له شدی عزیزم ..
 کفریم کردن بدجور ..

 وتفتن :بلند تاله رو اشغال ..
 نخواستم ادامه بدم   الهه زیرتوشم تفت:ببین ی نقوه دارم ..فعح بیخیالوو

.. 
میدونستم مو الی درزنقوه های الهه نمیره واسه همین دس الینا رو کویدیم از 

 کناره سیخولی ها تمشتیم ..
 اولی تفت :ترسیدی جیگر 

 و..کلی زر زدن ..
 

 �😍�سی چهارمین پارت
 الهام 

 همینکه از کنارشون پریدم بااال وتفتم زودی بگو ..
 الینا زود تفت :من نیستم 

 تفتیم :تو غلط میکنی بخاطر تو مضحکه مردم شدیم اه  من والهه باهم
 الیناچواش دراورد وتفت :ب من چ شما دنبالم کردید ..

 :وای الینا تو با ما میایی االنم خفهه ..
 الهه بگو نقوه رو 
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الهه ی ژسالالتی خاصالالی ترفت وتفت ؛اول بریم پارکینگ دخل ماشالالین هارو 
 بیاریم ..اونیکی بعدا

 لینا تو فقط نگهبانی بده کسی نیاد الهام :او  بریم ا
 الینا:باااشعع

 من الهه رفتیم تو پارکینگ هیچ کد نبود ..حسابی خلوت بود ..
 الهه تیرموشا دراورد منم تیره خودما از موهام بازکردم

 
 ادامه پارت ..

 الهه وسط ماشینا سردرتم وایساد 
 اروم تفت :الی بیوعور ماشین مراقبه کدومه . ...

سرم خاروندم اواای  وت  شتم پ ستم تما خدا من   فکر اینجاش نکرده بودد
فت :از  گاه کرد وت ها ن ماشالالین عد ب  هام ..و ب فت :خیلی خلی ال هه ت   ال

 هرکدوم خوشمون اومد الستیکهای اونها رو خالی میکنیم ..
 وهیبی اجی الهه عاشقتم ..بریم تا کسی نیومده ..

الی م بعضی ها شون باد الستیکرخنصفی از ماشینهای تو پارکینگ خراب کردی
میکردیم از بعضی ها رو ماشینرخط میکویدم اوووف نمیدونید چ حالی میداد 

.. 
 الینا :إ زود باشید االن یکی میاد 

 زودی تفتم االن میایم دیگه ..توبرو ماپوت سرتیم ..الینا :باشه پ من رفتم ..
 خیابون پوت  محوطه الهه :شرت کم ..اروم تف الهام اون در پوتی میبینی ب

 راه داره ..پ ببینیم دزدتیرایی این ماشینها فعال ان یا ن ..
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😍😊😊😍😍 
 الهام :بدو بریم الی ..تا کسی نیومده تو اون ردیف من این ردیف ..

 الهه :او  ..و اروم شمرد
3 
2 
1 

شرو  کردیم لقد زدن ب ماشینها ده دیقه نگمشت صدای ماشینها کل پارکینگ 
 اخرین سرعت فرار کردیم سمت خروجی.. ترف ..با

اوووف خدا ..نفسالم بند اومد الهه ام دسالتوالا تماشالته بود رو زانوهاش ونفد 
 نفد میزد یدفعه ب من نگاه کرد من ب اون زدیم زیرخنده 

 
5⃣3وای چقد حال داد ....قرار بود المیرا بیاد دنبالمونپارت  ⃣👇👇👇 

 الهه********
 اتع بفهمن کار ما دوتا بوده ..واای چ هیجانی داشت ولی 

 بیخیال االن   نمیدونن ..
 الهام :الهه بزنگ ب الی کجا موند قرار بود بیاد دنبالمون ..

 الهه :باش میزنگم 
هنوز جمله ام کامل نوالالده بود   توشالالی الی زنگ خورد انگار المیرا بود ..تو 

یدم ش ..پرسالفکر بودم نفهمیدم چی تفتن ..الهام توشالیوالا انداخت تو کوله ا
 ازش :الهام الی چی میگفت 

 الهام هیچی باو تفت االن میاد دنبالمون
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 ادامه پارت قبلی..

 الهه
نه واس  مد  اذیتش میک هام ی جوری تفت حد کردم ی چی توفکرش او ال

 همین پرسیدم ..
 الهه:الی چیوده چرایهویی ناراحت شدی  .؟

اب اون سالالیخولی هارو ابروهاش یکم رفت توهم تفت :الهه تو بهم تفتی جو
 ندم نقوه داری واسوون ..اما حاال ببین 

 الهه کنارمن ب دیوار تکیه داده بود سرش پایین بود ..
 اروم زدم روپیوونیم ..وتفتم :یادم رفت ..اخه ..

 الهام چیزی نگفت ..
الی حاال غمبر  نزن جلوتا ب ��ی دفعه از چیزی میدیم ابروهام پرید باال ..

 پا ..
رشالالا باال اورد باحالت خواس چیزی بگه   از چیزی میدید ی لبخند الهام سالال

 اومد رو لبش ..
 سرشا ب سمت باال ترفت وتفت :دمت تررم اوس کریم 

 ابروهام انداختم باال تفتم االن بریم 
 الهام تف :بررریم 

کوله هامون محکم کردیم روشالالونه امون وبند کتونی هامون چک کردیم خوو 
 باره سوژه شیم ..نیفتیم وسط راه دو

 و شمردم 
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1😍 
2😜 
3😝 

وون دادیم اونها  سیخولی ها وهول سمت همون  سرعت دویدیم ب  با اخرین 
   انتظار نداشتن افتادن

 
 ��6⃣3⃣پارت 

 الهام *******
شون کنم  شدیم ی لحظه دلم ،خواس نگا شون دور  بدون نگاه ب اونها از کنار

سرما نگاه کردم با چیزی   دیدم وت  وتم پ شت  برت زدم زیرخنده الهه   دا
نده  ید زد زیرخ ها رو د نده من برتوالالالت وقتی اون با صالالالدای خ فرار میکرد 
پسالرسالیخولی اولی افتاده بود رو دومی و ی دختره جلللف ام روشالون ..وهیی 
سید  خدا مردم از خنده شاللوار و شالال و کفش دختره پلنگی بود کح اصالح نپر

 پلنگم و..... بلند داد زدم :پلنگ پلنگ پلنگ من عاشف
وقتی اونها نگاشالالون ب ما افتاد چنان نگامون کردن   هران میخواسالالتن مارو 

 بخورن ..
 ی دفعه ب خودم اومدم دیدم پسره بلند شد افتاد

 
 دنبالم  یهو الهه داد زد :الهام بدوو ..

 پا ب فرار تماشتم پسره ام دنبالم ..
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ن دستم بهت نرسه  وهی فحش میداد:دختره نفهم مرض داری هل میدی دعا ک
.. 

 داد زدم :دستتم بهم برسه هیچ غلطی نمیتونی بکنی  ..
وون  سا تا بهت ن سره دادزد :وای سیدم من و الهه باهم فرار کردیم و پ ب الهه ر

 بدم 
 داد زدم ب همین خیال باش ..

 �😰😰�پوت سرما نگاه کردم س تا پسره سیخولی دنبالمونن 
گه اخری خیابان بود   ی ماشین ترمز کوید اروم تفتم :الهه دخلمون اومد دی

 کنار پام ..
 با این فکر   حتما المیراست پریدم تو ماشین ..

 ماشینم با ی حرکت از جا کنده شد ..
همینکه فهمیدیم جامون امنه زدیم زیرخنده بریده بریده وسالالط خندهام تفتم 

 :واای الهه خخ
 

سره رو ندیدی ..خخخ ..کاش عکد میگرفتم  سقیافه پ شتیم تو ای نا ازش ..میزا
 کلی الیک میخورد 

 و تفت ارره بخدا ..دختر پلنگه رو بگو  .�😂�الهه :
یدم  با چیزی   د گاه کردیم   هه ب جلو ن فه ی نفر من وال یا سالالر عه  ی دف

 چوام خواست از حدقه دربیاد ..پیررررخرررفت و ..یالغوز ..�😳😳�
 ی الهه نگاه کردم اونم تو شو  بود
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 ��7⃣3⃣��پارت
 امیرعلی *****

پوالالت رل بودم  امروز بدجور قاطی بودم عاخه مگ میوالاله ی پرسالالتار خووب 
 تل ام بلند شد...از تو جیب کتم دراش اوردم ...پیدا نوه ...صدای 

 +الو 
 +سحم ماکان کاری داری بگو حال ندارم 

 +توکی حال داشتی   االن داشته باشی 
 +ماکان خفههه

 +باش باوا نزن منا ..
 +بگو کارتا .

 +امیر بیا دفترم باهات کار دارم 
 +نمیوه االن بگی 

 +ن نمیوه 
 +باش االن نیم ساعت دیگه اونجام 

 +منتظرم فعح
 +فعح

ی موالالکل دیگه ..بازم ..فک کنم درباره ی وصالالیت باباهه اخه پدر من این چ 
 وصیتی 

ند بلرسالالیدم جلوی دفتر ماکان ماشالالین پار  کردم رفتم تو منوالالی من و دید 
 وایساد و تفت سحم اقای حکمت اقای محمدی منتظرتونن ..
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سالالرم تکون دادم ورفتم تو ماکان پرونده تو دسالالتوالالا تماشالالت رو میز اومد جلو 
 باهم دست دادیم و نوستم رو کاناپه ..وپرسیدم

 +ماکان چیوده؟
 ماکان دستی ب ته ریوش کویدوتفت

تولدت ازدواج کرده باشالالی  سالالالگیته  و باید قبل30+امیر دوهفته دیگه تولدت 
 خودت میدونی   وترن کل اموالت ب خیریه بخویده میوه 

 +میدونم ماکان ولی میگی چیکار
 

بای دختر  کنم اخه تو دوهفته چجوری ازدواج  کنم اخه اصالالح من چجوری 
 ازدواج کنم ؟

 +پ میخواهی بیا بامن ازدواج کن 
 +ماکان

 کنم ..+خوب خودت میگی چجوری با ی دختر ازدواج 
سالالالی 60+میگما اقدس خانم )خدمتکارشالالون میگه(هسالالت فقط بیوه هد ی 

 سالوه کید خوبیه 45داره ی پسر داره 
دستمال کاغمی از رو میز برداشتم خواستم بزنمش   دستاش ترفت جلوش 

 تفت 
 +باشه نزن منو ..شوخی کردم 

 +میبینی حالم خوب نید پد شوخی نکن باهام
 +باشه ..ی فکری 

 خیز شدم وتفتم نیم 
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 +چی؟؟
 +ب صورت فرمالیته با یکی ازدواج کن وبعد س ماه طحقش بده 

 +اهان دخترم مغز خرخورده   قبول کنه 
 +خوب ی مبلغی رو بهش پیونهاد کن ..

 +خوو دختر کجا بود 
 +سایت ازدواج

 +همینم مونده برم زن اینترنتی بگیرم 
 ی ؟+اصح بمنچه مردم از تونگی تو   نهار نخورد

 +ن ..
 + پاشو بریم این رستوران ..  غماهاشم خوبه 

 +بریم 
با ماکان سوار ماشین شدیم و راه افتادیم داشتم از خیابان )......(رد میودم   

 ماکان تفت :امیر سرعتتو کم کن زود باش 
 سرعتما کم کردم وتفتم :چیوده ماکان؟؟

 +اونجارو 
 ب سمتی   اشاره میکرد نگاه کردم 

 ختر داشتن میدویدن وس تا پسر دنبالوون دو تا د
 +امیر برو نگه دار جلوشون برو 

 +ماکان جان من بیخیال شو
 +امیر تناه دارن برو نکنه اذیتوون کرده باشن 
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 ناچار با ی حرکت جلوشون ترمز ترفتن اصح حوصله اه ناله اینهارو ندارم 
 یر خنده جفت دخترا پریدن تو ماشین و بدون نگاه کردن ب ما زدن ز

😳😳😳 
 جلل الخالق دیونه ان اینا

ماکانم چوالالالاش دراومد ازتو اینه جلو ب پوالالالت نگاه کردم وای ن باز همون 
 �😒�دختره 

ماکانم انگار شالالناختوالالون و ی نگاه ب من کرد چون توی فکر بودم صالالدای 
 اونهارو نونیدم ..

شونا بلند کردن و ب ما  سر سرفه الکی کرد   جفت دخترا ب  اه نگماکان ی 
 کردن

 
 �💕💕�8⃣3⃣پارت

 الهام********
 من ب الهه نگاه کردم اونم ب من جفتمون باهم تفتیم 

 +پیرررررخررررفت پسرره چلغوووور
ی دفعه ببروحوالالی باصالالدای وحوالالتناکی رو ترمززز کوالالید و برتوالالت عقب 

 وتفت 
 +چی تفتین شماها؟؟؟؟پیررررخرررفت 

 اونیکی پسره تفت
 +پسرررره چلغووووررر

 افتادیم وتفتیم �😰�جفتمون ب تته پته 
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 +چیزه چیززه 
 پیرخرفت تفت :تا ده دیقه پیش خوب زبون داشتید االن زبونتون موش خورده 

 نخیرم ایناهاش ببین �😜�من والهه زبونمون واسوون دراوردیم وتفتیم 
 پیرخرفت زیرلب تفت :چ هماهنگم هستن واس ما ..

:ب شما چ شاید میتونیم هماهنگ باشیم  فک کرد من نونیدم واس همین تفتم
.. 

پیرخزفت دندوناش روهم سالالایید وتفت :من زبون تو رو کوتاه نکنم امیرعلی 
 حکمت نیستم 

 ���+دفعه قبلم همینو تفتی ..نتونستی حاال چ اسمی برات بزارم 
 وتفت:دفعه قبل موقعیتش پیش نیومد ..���پیرخرفت چوماش تو حدقه تردوند

 میومد و نمیتونستی  +اته پیش
 پیر:اته تونستم چی میگی 

 +انوقت دیگه بهت میگم اقای امیرعلییی حکمت 
 +شرط میبندی ؟؟

 اته شرط باختی قبول میکنی  اسمت پیرخرفته ؟؟؟؟
 پیرخرفت دندوناش روهم سایید وتفت :قبوله ولی ب همین خیال باش

 
 �💕💞�9⃣3⃣پارت

شت با ببره شتیم بادهن  الهه تمام مدتی   الهام دا کل مینداخت منو چلغور دا
 باز نگاشون میکردیم ..
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 ی دفعه حرف الهام تو سرم اکو میود شرط بندی،شرط بندی
 ی دفعه با داد تفتم :شرط بندی ؟؟؟؟؟

 الهام :ی شرط بنمی کوچولو چیزی نید اجی جوونم 
 +یعنی چی ؟؟الهام بد کن این بچه بازی و

 میزد اون چلغوره هم داشت باببره حرف 
 

هام زنگ خورد جفتمون  تل ال عه  باهم حرف میزنیم ی دف هه میریم خونه  +ال
 باهم تفتیم :واااای المیراو الیناااازدیم رو پیوونی خودمون 

 الهام:الهه چیکارکنیم دخلمون میارن 
 ی دفعه بوکن زدم وتفتم :بهش بگو بابا اومده دنبالمون ..

 
 �🔹�0⃣4⃣پارت 

 الهام ****
 تل تماشتم رو توشم هه با اشاره ال

 +سحم الی جوونم 
 +کوفت سحم کدوم توری رفتین شما

 +سرتور تو نمیدونستی مگه 
+الهااام کفریم نکن بگو کجایید من بگو بخاطر شما س تا اسکول این همه راه 

 رو اومدم ..
 +میخواستی نیایی فدات شم 

 +تمووو االک
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 یادم رفت ب تو خبربدم .. +الی بابا اومد دنبالمون ماهم باهاش اومدیم
 +باش باور کردم شرت کم 

 بوقققققققق...
 رو ب الهه تفتم قطع کرد بیوعور 

 الهه :خا  تومخوون صب کن حسابوون داریم 
 نیوام شل شد و تفتم بعله   داریم 

 ی دفعه پیر خرفت تفت :مامیخواستیم بریم رستوران شماهم میایید
 خوریم الهه تفت :مفت باشه کوفتم باشه می

 ماکان:عجب رویی دارین شما 
 من تفتم دس پرورتونیم 

 پیرخرفت تفت :اون   معلومه 
 منم تفتم :معلومات

 
 �💞�1⃣4⃣پارت

 امیرعلی*****
از دس این الهام ...من چی تفتم الهام چ زود باهاش پسرخاله شدم ..پیونهاد 

مل  ظه تح بدم نبود ...ولی من نمیتونم این دخترو واس ی لح کان  کنم ما
..چجوری باهاش س ماه زندتی کنم ..باس بیخیالش شم اصح کید مناسبی 

 نید ..تو فک بودم   صدای تل ام بلندشد ...
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از خونه هد نکنه واس مامان اتفاقی افتاده باشه برش داشتم..صدای مضطرب  
 نسیمه خانم پیچید توتوشم ..
 +امیر زود خودتا برس خونه ..
 ن سرعت ب سمت خونه راه افتادم ..توشی پرت کردم جلو با اخری

   ماکان پرسید :امیر چیوده؟؟؟؟
+ماکان حال مامان خوب نید ..د عاخه مگه میوالاله تو این شالالهر بززررگ ی 

 پرستار مناسب پیدا بوه ..
 

 �💕�2⃣4⃣پارت
 الهام ******

ندتی میکرد جلوی ی ویح خیلی  با سالالرعت خیلی سالالرعت ران پیر خرفت 
وت درباز کرد ..ماشین و پار  کرد و جفتوون پریدن خوشگل وایستادو با ریم

 پایین بدون توجه ب ما الهه تفت :خداکنه حال مادر پیرخرفت خوب باشه ..
 +اره خیلی نگرانم ..الهه ماهم بریم پایین ..

 +اره بریم..
 باهم رفتیم داخل ویح 

صدای تریه ی ی بچه اومد   پوت مبلهای سلطنتی قایم شده رفتم کنارش و 
 رو زانوهام نوستم و تفتم :اقا کوشولو شح تلیه موکنی هان 

 دستوا از رو صورتش برداشت  وهیی چ نازه ..
 تفت :مامانم خوب نیش همش تلیه میکنه ..

 کوله ام دراوردم تماشتم رومبل پسره رو بغل کردم 
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 +مامانت زودی خوب میوه اته ببینه تو تریه میکنی   بدتر میوه هان 
 دیه تلیه نمیکنم +باسه خاله 

 +افلین پسل خوب  حاال ب خاله بگو اسمت چیه؟
 +سام 

 +وهیی چ اسم نازی دالی خاله منم الهامم ..
 نووندمش رو مبل

 
 وتفتم :سام نفسی تو اینجا بوین تا من بلم پید مامان خوب ..

سالم تو بلی تو هم  وام زل زد و تفت :ن خاله من نمی وای بارونیش تو چ با چ
میزالی و خودشا انداخت تو بغلم  و زد زیر تریه کم کم اشکم داشت  من و تنها

در میومد با صدایی   بغض داشت ومیلرزید تفتم :سام جونم هیچ جا نمیرم 
 من کنارتم ..بیوتر ب خودم فوارش دادم و موهاش ناز کردم .. 

 یهو یادم اومد الهه نید ..
*** 

..ولی خدایش چقد خوشالالگله  یعنی این کوچولو ناز بچه این توریل بیریخته
وم  ست سرخ ..پو شم کوچولو و شم بزرگ لبها سبزخوش رنگه مژها واش  چ

 ..��سفیده لپهاشم سررخ ..اووف ادم دلش میخواهد بخوردش
ی دفعه ب خودم اومدم ودیدم خواب رفته چ نازخوابیده لپهاش بوسالالیدم اروم 

 تماشتمش رو مبل ..
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اقاکت شلوار موکی وعینکی اومد خواستم از پله های وسط سالن برم باال   
 پایین پوت سرش ماکان والهه اومدن پایین رفتم جلوشون تفتم چیوده

 
 ��2⃣4⃣پارت

 الهه ****
با ماکان و دکتر رادمنش از پله ها اومدیم پایین درعین پایین اومدم دکتر نسالخه 

 داروهای خانم حکمت داد دس ماکان تا بره بخره ..
 الهام اومد جلومون تفت :چیوده  از پله ها اومدیم پایین  

خانم  ید    مت بگ قای حک مدی ب ا قای مح فت :ا کان ت ما دکتر رو ب 
وون  وترمراقب وونم هد بهتره بی شدن بعحوه بیماری سردتی  حکمت دچار اف

 باشن..
 ماکان تفت :بعله اقای شما درست میگید چوم بیوتر مواربوون هستیم...

مت ما کرد و سالالرشالالا تکون دادو دکتر:خدانگهدار اقای محمدی ....روش سالال
 تفت خدافظ خانم ها

 ماکان تفت من تادم در همرایتون میکنم ..ورفتن.  ..
 رو ب الهام تفتم .

 +چیزی نید ابجی حال خانم حکمت یکم بدشده بود ..
 الهام :االن خوبن؟

 +اره اجی خیلی بهترین..
 الهام :اوووووف خداروشکر

 ی دفعه صدای امیرعلی اومد ..
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 را نگران مادر من بودید؟؟شما چ
 

 �🌿�3⃣4⃣پارت
 الهام *****

 هییش بااز این پیرخرفت سرو کله اش پیدا شد ..
 +اره نگران بودیم موکلیه؟؟

 + اره موکلیه چرا نگران مادرمن بودی؟؟
 +یعنی چی؟؟خوو ادمم...نگران شدم...

الهه ورفت سمت مبلی   سام خوابونده بودم بغلش کرد موهاش بوسید ...من 
 هم رفتیم رو مبل دونفره نوستیم دقیقا روب رو امیر..

 رو ب من تفت :تو   انقد نگران مادر منی بیا پرستارش شو ..
 من و الهه چوام اندازه دو تا سکه شد 

 جفتمون باهم تفتیم :چییییییی؟؟
پیرخرفت خییلی ریلکد تفت :میدونستم جنم همچین کاری رو نداری واس 

 همین تفتم..
 تفتیم :خیییلییم جنم داریم .. باهم

سیدی    شید..اته ام قبول نکنی یعنی تر ستار مادرم  امیرعلی:پد بیایید و پر
 من زبونتا کوتاه نکنم 

 الهام :نخیر هیچم اینطوری نید قبوله ..
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بابا چطوری راضالالی  الهه چوالالاش دراومد وتفت :چی میگی الهام ..مامان و
 میکنی اصح 

 ا من ...+راضی کردن مامان بابا ب
 الهه :باشه ..قبول ..

وقتی تفتم قبوله نمیدونم ولی حد کردم ی پروژکتور واس ی لحظه تو چوای 
 ببروحوی روشن شد...

ماکانم و اومد رو مبل تک نفره کنار امیر نوالالسالالت ...و تفت :امیر هرچ زودتر 
باید واسه خاله پرستار پیدا بکنی جفت پا پریدم وسط حرفاش و تفتم :ما قبول 

 ردیم   پرستار خانم حکمت شیم ..ک
 ماکان چواش درامد وتفت :جدی؟؟

 الهه :اهووم ..
 

 الهام*****
 ماکان تفت :چ خووب 

امیرعلی   انگار اصالالح تو این دنیا نید دسالالتش الی موهای سالالام بود تفت 
 :اولین دفعه میبینمش انقدر اروم خوابیده ..

جب کردن ولی من   از همون اول د کان تع ما هه و گاش میکردم ال اشالالتم ن
 متوجه شدم   منظورش سامه ..

 واس همین پرسیدم 
 +سام پسرتوهه؟؟

 ی دفعه سرشا باال اورد جوری   صدای استخونهای تردنوا شنیدم ..
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 امیر:چیی؟
 +واه خوب میگم بچه خودته

 +چرا میپرسی؟
 +خوو واسم سوال پیش اومد

 + ن خواهرزادمه ..
 پرسیدم :خواهرت کجاس پ 

 حد کردم میخواهد منفجرشه زودی تفتم :سام خوابه داد نزنی اهی دفعه 
 

ستاد و تفت الهام بریم ..االنه  سایید و چیزی نگفت. الهه وای دندوناش روهم 
   بابا بره خونه نگران میوه 

 وایستادم وتفتم :بریم 
 ماکان وایستاد وتفت :من میرسونمتون ...

 تفتم :میخواهی کولمون کنی؟
 ت :چی؟؟چواش دراومد تف

 الهه تفت :منظورش اینه   توخودتم ماشین نیاوردی اه ..
 ماکان زد زیرخنده وتفت :ماشین امیر هد ..

 +باش پایین منتظریم زودی بیا 
 امیرزیرلب تفت :پروو

 منم تفتم نیمررووو
 و تفت فردا صبح اینجا باشید �😒😒�امیر:
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 +اته نمگفتی من نمیدونستم ..
 

 ��4⃣4⃣پارت
 امیرعلی***

شدم شحال  شحال از  ��قبول کنن از ی طرف ناراحت ��از ی طرف خو خو
اینکه میتونن با روحیه شالالادشالالون حال مامان وسالالام بهتر کنن ناراحت از اینکه 

 اخه من چجورری تحملوووون کنم ..
 خدا بهم صبر بده..

 بلندشدن   برن ..ماکان تفت ؛من میرسونمت ..
 کنی؟ دختری شر )الهام (تفت :میخواهی کولمون

نگ کرد وتفت  کان ه ما چاره  نه ..بی مد ..یعنی چی کولوالالون ک چوالالالام دراو
 :چیی؟؟

 اونیکی دختره تفت:منظورش اینه   خودتم باماشین نیومدی اه 
 ی لبخند اومد توشه لبم زود جمع اش کردم ..

 ماکان زد زیرخنده وتفت :ماشین امیر هد 
 دختره شر تفت :پایین منتظریم زودی بیا ..

 تفتم :پروو زیر لب 
 فک نمیکردم کسی بونوه انگاری اشتباه میکردم   بحی جوونم تفت :نیمرو..
خدایش کم اوردم جلوی این فسقل بچه ولی خدایش وقتی میخنده دلم ضعف 

 میره براش..
😳😳😳 
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 چی تفتم من ..از اثرات نوستن با این دختره هد ..
 همه ی فکرام ی ثانیه طول نکوید ..

 ا باشید+فردا صبح اینج
 دختره:اتع نمیگفتی من نمیدونستم....

 +االن بدون
 دختره :فعح باس برم وترن جوابتو میدادم ..پیررخرررفت..

 با صدایی   کح حرص خوردنم توش معلوم بود تفتم :زهر مارو پیرخرفت ..
 دختره خندید و رفت ..قبلش ماکان با خواهرش الهه فک کنم رفته بودن ..

 
شین خبر  سامی رو بغل ترفتم بردمش تو اتاق صدای ما وون میداد .. از رفتن

سوخته  شلوار  قهویی  سام از تنم دراوردم ی  خوابوندم و رفتم اتاق خودم ..لبا
پوشالالیدم ترفتم خوابیدم ..نمیدونم چرا ولی قبل خواب چهره اون دخترره الهام 
وام  شگل ترش میکرد ...چ وکیه تو ذهنم اومد لبخندش خییلی خو وم م چ

شد . ..اصح نفهمیدم چجوری خوابم برد..صبح با صدای سام بیدار شدم ترم 
.. 
 

  �💕�5⃣4⃣پارت
 الهام********

سته بودم ..  الهه تفت :الهام ما   ب چندر غاز  و شین با ماکان والهه ن توما
 حقوق پرستاری نیاز نداریم پد چرا قبول کردیم ..
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 ؟نمیدونستم چی بگم اصح من چرارقبول کردم؟؟؟؟؟؟؟
 اهاهان 

 +دلم واس سام سوخت توچواش ی غم بزرگ بود ...
الهه نفسوا بیرون داد و تفت :امیدواریم بتونیم ب خوبی از پد این مسئولیت 

 بر بیاییم ..
سختی نید  سره ی نگاه تو ازتو اینه جلو ب ما انداخت وتفت :باو خانما کار  پ

   فقط باید داروهای خانم حکمت سرموقع بدهید
:خووب همون یهو دیدی یادمون رفت   داروهارو سالالرموقع بدهیم  الهه تفت

.. 
ماکان تفت :نمیره از یادتون اصالالح میحواهید من موقع داروها با شالالما تماس 

 بگیریم ..
 مخاطبش الهه بود پد من جواب ندادم ..الهه تفت :فکر خوبیه ..

یو س توشی اشا از تو جیب اش دراورد ترفت سمت الهه وتفت :شمارتو اینجا
 کن ..

 الهه توشی ترفت شمارشا سیو کرد ..
جلوی ویح ماشالالین نگه داشالالت کولمو از تو ماشالالین برداشالالتم ی خدافظی 

 سرسری کردم ورفتیم داخل ..
 

 �💞�6⃣4⃣پارت 
 ماکان *******
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دخترا رو جلوی خونوالالون پیاده کردم اصالالح نمیدونم چرا همچین پیوالالنهادی 
مادرمم هد بهش دس نزده ..دادم دس بهش دادم تازشم توشی اما   تاحاال 

شبیه همن اته لباس  سیو کنه ..این دوتا خواهر دوقلو ان کح  شا  شمار اش   
هاشونم مث هم بود   اصح نمیوه شناختوون ..مث همون روز اولی   ب 

 ماشین امیر زدن جفتوون مث هم لباس پوشیدن...
خواهرش موکی  ولی الهه یکم ارومتره ب نظرم ..چواشم قهوایی ولی چوای

..وقتی میخنده دوس دارم دسالالتما تو چال تونه اش بکنم ..نمیدونم اصالالح من 
 چرا دارم ب اون فک میکنم ..

******** 
 

 ️✳7⃣4⃣پارت 
 الهام*******

 الهام:ماماااااااان؟؟؟؟ باااباااااااااا؟؟
 �😕�الهه:الهام فک کنم مامان وبابا مارو پیچوندن رفتن ددر..

 چرا ی زنگم نزدن ب ما   کجاییم ..الهام :پد بگو 
 الهه:نامررداااا

خاله زهرا بدو بدو اومد جلومون وتفت :خانم جان مادر و پدرتون رفتن بیرون 
 ..ب من تفتم ب شما اطح  بدم ..

 الهام :مرسی خاله ایی 
 الهه :دیدی تفتم ..
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ن الهام :اهوووم حاال ی نقوالاله دارم واس تحفی اونها   نهارشالالون خوردن اال
 دیگه میان ..بابام وقتی بیاد خونه مستقیم میره جلوی تی وی 

 الهه :ایوووول ترفتتتم چی میگی ..
 ی چومک زد و رفتیم جلوی تی.. وی ...

 ی نگاه ب من کرد و تی وی روشن کرد بعدم صداش تا ته کردی ...
باره خاموشالالش کردم ..و ی چوالالمک ب الهه زدم و رفتیم تو اتاق ..تا  منم دو

 �😈😈�ن بابا بیان ..ماما
تو اتاق داشالالتم رمان تازه ایی   دان کردم میخوندم الهه ام خواب بود ..  ی 
سیاه  ستم بهتون برسه  وت در اتاق اومد   تفت :وای اته د صدای بابا پ دفعه 

 وکبودتون میکنم ....
 خدارو شکر در اتاق قفل کردم ...اخه دفعه اولمون   نید ..�😰�

 ش ..تند تند شروعمکرد بلغور کردن الهه سیخ نوست سرجا
الهه:وای چیوالالده زلزله شالالده توفان اومده سالالونامی شالالده ارزو ب دل میمیریم 

 ..خدا من   دوماد شدن پسرما ندیدم ..نوهام ..
 واس همین یکی زدم تو سرش ... ��اووف سرم رفت

 خفه شد وتفتم دیونه روانی بابا پوت دره ..بحی اسمانی کجا بود ..
 

 ��8⃣4⃣پارت
 الهام ******

الهه   یکم اروم شده بود دستوا تماشت رو سرش و تف:خوب زهر مار چرا 
 میزنی ای دستت افلیج شه 



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 الهام :تو اون و بیخیال ..کی پسر دارشدی من نمیدونم ؟
 چی؟�😳�الهه :

 +وسط رازو نیاز با خدا تفتی   هنوز پسرما دوماد نکردم ...
میرفت تفت:یکی از فانتزی هام اینه   الهه همینطور   بسالالمت دشالالوری 

 مادرشوهر شم 
 زدم زیرخنده وتفتم :یعنی خا  عالم روسرت با فانتزی ات..

 داد زد :تمووو باوو
صالالدای بابا قطع شالالد ..انگاری بخیر تمشالالت رفتم سالالمت دراروم بازش کردم 

 همه جارو دید زدم انگار کسی نید ....
 اروم ازپله اومدم پایین ...

 بود جلوی تی وی مامانمم کنارش .. پدرم نوسته
 اب دهنما قورت دادم خدایا خودت بخیر کن ..

با  با پایین کردم مث دخترای خوب وتفتم سالالحم  مث دخترای خوب سالالرما 
 جوونم ..خوبید ..

بابا:بههههه دختر خل وچل ام ..پدرسالالوخته چرا صالالدای تی وی و تا ته کردی 
 هان نگفتی سکته میکنم ...

 اری بود دختر چوم سفیدمامانم :این چک
 سرما بلند کردم انگار مظلومیت کار ساز نید ..

الهه ام اومد کنارم وایسالالاد وباهم تفتیم :عاخه تقصالالیرخودتونه مارو پیچوندین 
 رفتین ددر ..بدون ما ..



 67 طونیدوقلوشروش یها یاج

 بابا:ی دفعه خواستیم با زنم تنهایی برم موکلیه ..
یم   دفعه بعد هوس لب ولوچه امون اویزون کردیم وتفتم :ماهم تحفی کرد

 تنهایی رفتن ب سرتون نزنه ...
 مامان وبابام خندیدن ..

بابا:دختر دیونه خودمی ..دسالالتاش باز کرد منم پریدم تو بغلش الهه ام تو بغل 
 مامانم رفت ..

 خودما لوس کردم وتفتم بابایییی 
 بابا :جون دلم 

 +ی چی ازت بخوام ن نمیگی 
 بابا :تاچی باشه 

سینه بابا برداشتم و نوستم رو دسته مبل ..الهه ام اومد پوت مبل سرم و ازرو 
ودستاش از تردن بابا اویزون کرد وتفت :بابایی شما ب ما اعتماد داری مگ ن 

.. 
 بابا :اره بیوتر از چوام ..

 زودی تفتم :پ میزاری بریم پرستار خانم حکمت شیم ..
 مامان وبابا باهم تفتم :چییییی پرستاررررر

 �😰😰😰�دهنمون با سرو صدا قورت دادیم وتفتیم :ارهاب 
شتم  شما دوتا چیزی کم تما بابا اخماش توهم رفت وتفت :تا حاال مگه برای 

 هان
 

 �💞�9⃣4⃣پارت 
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 الهام ******
اروم تفتم :بابایی شالالما چیزی کم نماشالالتین واسالالمون ..ماهم واس چندرغاز 

 حقوق نمیخواهیم بریم پرستاری ..
شما هنوزبچه اید اته خدای مامان:پد چرا  میخواهیدبرید پرستاری کنید هان 

شتباه بدید واس بنده خدا اتفاقی بیفته مگ دس از  نکرده زبونم الل داروهاش ا
 سر شما برمیدارن 

 الهه:مامان همچین اتفاقی قرار نیست بیفته ..ما بزرگ شدیم ..
 بابا تمام مدتی   مامان حرف میزد  تو فکر بود ..

فت ؛قبوله من و الهه   انتظارشالالو نداشالالتین پریدیم باال وجیغ زدیم ی دفعه ت
 باهم تفتم عاشقتیم بابایی...

********************* 
 س ساعته اینجا منتظرم پسره لندهور ،پیرخرفت،توریل خوابه ..

 صبح اومدیم اقا خوابه ..اول باید با اون حرف بزنیم ..اخه ....9از ساعت 
 ام بازی کردیم ..ولی عوض اش کلی با س

 رو ب سام تفتم :سامی برو دایی اتا بیدار کن ..
 سامی :اخه خاله بیدال نمیسه ..

 +تو برو حاال..اته بیدال نسد من میام 
 سامی :باسه خاله ..بعد از پله ها رفت باال ..

 الهه:اووووف حوصله ام سررفت 
 +منم ..
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 الهه :اته بیدار نود .برمیگردیم ...
 برم +صب کن خودم 

 الهه:إ الهام میخواهی بری اتاق پسره ؟؟؟
 +اهووم مگه چیه ؟؟

 الهه:بوین بینم سرجات 
 +بلند شدم وتفتم :زودی میام همینجا بوین تو 

 الهه :خیلی خلی 
 +تو بیوتر 

 الهه :زهر مار تموو برو 
 سامی هم دیر کرد

 
 �💕�0⃣5⃣پارت 

 امیرعلی *****
 سام :دایی بلندسو 

 سامی +بزار بخوابم 
 ی چومم باز کردم تا ببینم این وروجکم کجاس ..اهان دیدمش ..

 ی دفعه کویدمش تو بغلم ..صدای جیغ وخندش  اتاق پر کرد ..
یاو وتل نع خودم  له  میگی ب دایی بگو ب با لحن بچگونه اش تفت :دای حا

 میام ..
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شدم میخواهم ببی ویمون  شم و برم پایین اما بعدش پ ستم اماده  م ناولش خوا
 چجوری بیدارم میکنه ؟؟

سامی دایی من خودما ب خواب  سام تفتم : سام هد تکون میخورد ...رو ب 
 میزنم توهم ب خاله ات بگو   دایی خوابه ..خوب 

 سامی :دلوخ بگم دایی 
 ای خدا ..

رو ب سامی تفت:ن دایی فقط ی کوشولو الکی میگی میبینی من   خوابم از 
 سه دایی حاال بخواب من بلم بگم ...تو بغلم بیرون شد ..وتفت :با

 +باش بدووو...
چوالالام وبسالالتم مثح من خوابم   صالالدای دراومد بعد صالالدای دختره میگفت 

 :اقای حکمت پیر خرفت بیدارشوو ..
 باز بهم میگه پیرخرفت ..اوووف �😡😡😁😁�

 ی چیزایی زیر لب تفت اومد نزدیگ تخت ..
 چیکارر کردی ؟؟؟؟؟؟+وااااااییییییی..دخترررررره احمممممق 

 دختری بیوعور زد زیر خنده .. 
 +رو اب خندی دختره احمق مگه مرض داری؟؟

 ...10/30صبح اینجاییم االن ساعت 9الهام :میخواستی بیدار شی ..از ساعت 
 +خوب باشه ...میرفتی پیش مامان دیگه بامن چیکار داری؟؟؟

 باهات حرف بزنیم یا ن ..الهام :اخه پیرخرفت باید قبل رفتن کنار مادرت 
 راس میگه اه ..
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 +برو بیرون از اتاقم من االن میام 
 الهام خندید وتفت :خوشم اومد کم اوردی..هاها

 
 �🌾�1⃣5⃣پارت

 الهه *****
الهام رفت اتاق پسالالره ..منم حوصالالله ام سالالررفت ی خانمه مسالالن فک کنم ی 

فت :چیزی سالی سن داشت  فک کنم خدمتکارشون بود اومد جلو روم وت55
 الزم ندارین خانم ؟؟

 لبخندی ب صورت چروکیدش زدم وتفتم :مرسی خاله ..چیزی الزم ندارم 
 لبخندی بهم زد وتفت :دخترم چیزی خواستی من تو اشپزخونه ام ..

 +باشه خاله ایی 
 ی لبخند دیگه ایی زد ورفت تو اشپزخونه ..

  الهام باچهری بواش وخندون از پله ها داش میومد پایین
اومد کنارم ولم داد رو مبل کناریم وتفت :وای الهه ی پارچ اب ریختم سالالرش 

 نمیدونی چ شکلی شده بود 
 لبخند زدم از دس این الهام خل ..

 
هنوز ده دیقه ام نوالالده بود نوالالسالالته بودم   امیرعلی با سالالرعت از پله ها پایین 

مات مبهوت مونده بود هه  ما بیرون رفت من و ال بدون توجه ب  مد  با او یم ..
صدای خدمتکاره   سام   تریه میگرد رو اروم میکرد ب سمت اتاق سمت 

 چپ پله ها رفت ...الهه:یعنی چیوده؟؟؟؟؟؟؟؟
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 +نمیدونم الهه برو سام اروم کن من برم پیش امیرعلی ببینم چیوده..
سمت در ویح  سمت بیرون تو حیاط   نید پاتند کردم  شه دویدم ب  الهه:با

تو دسالالت هررکدوووم �😳😳�ا پوالالت در کمینرکرده بودن امیرعلی و نگهبانه
 تفنگههههه ...

تفنگگگگگگ هاج واج وایسالالتاده بودم نگاشالالون میکردم   امیرعلی دادزدرو 
ب نگهبانه :علللی ببرش تووخونه ....علی اومد طرفم من و کوید سمت دیوار 

 همون لحظه شلیک تلوله بلند شدد ...
 وااای خداا�😰😰�

 
 چ خبره .. +ا..این..جا

 علی :هییید ..همینجابمون تکون نخور از اینجا ..
تیج شدم اصح نمیدونستم اینجا چ خبره ..مگه امیرعلی حکمت همونی نبود 

   شرکت تنده داشت
 پد این جا چ خبره ..باز صدای شلیک تلوله بلند شد....

 
 �💞�2⃣5⃣پارت 

 الهام *****
 سمتش صورتش خید بود ..بعدم صدای الهه   صدام میکرد برتوتم 

 از صداهایی   میود فهمیدم امیرعلیه   شلیک میکنه ..
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الهه داشالالالت میومد سالالمتم ..نمیدونم ولی هیچ رمقی تو وجودم نبود   برم 
سمتش ی دفعه صدای شلیک بلند شد ..و...حد درد تو بدنم پیچید  صدای 

 جیغ الهه و داد امیرعلی توتوشم اکو شد ..چوام سیاهی رفت 
 افتادم رو زمین ....و 

😣😑😑😑😑 
 

 امیرعلی******
داشتم لباس میپوشیدم   برم پیش دخترا   صدای تل ام بلندشد ..محمودی 

 بود ..یعنی چی شده 
 محمودی:سحم جناب نبویان ..

 +سحم چیوده سروان ؟؟
 از لونه موش خبرایی میاد 

یرید ..هرچ +زود بفهمیدین چیکار میخواهن بکنن از جاسالالوس ها اطح  بگ
 سریع ترر

 محمودی :چوم 
صدای اژیر خطر بلند شد)دکمه اش تو اتاق نگهبانی جلوی باغه ( تل انداختم 
سمت اتاق نگهبانی یکی  سرعت از پله اومدم پایین ..رفتم  رو تخت با اخرین 

 از نگهبانها افتاده بود رو زمین ازش خون میومد ..
 داد زددم :علییی اینجا چ خبررره 

سوس های نبوی بوده علی  شا پایین کرد وتفت :یکی از جا اومد کنارم تفنگ ا
.. 
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 صدای شلیک تلوله اومد کمین کرده بودم   این دختره پیداش شد ...
 بازم داد زدم :عللییییی ببرش تو خونه ..

 علی دختره رو کنار دیوار تکیه داد شرو  کردیم تیراندازی ..لعنتی ها
 اصح این جاسوس ..اووف ... از کجا فهمیدن ما اینجاییم

 صدای شلیک اومد...
+واای الهاااااااااااام ..صالالدای جیغ خواهرش الهام  داش میفتاد   علی بغلش 

 کررد ..
دویدم سمتوون ..الهام از بغل علی ترفتم وتفتم :لعنتی بهت نگفتم ببرش توو 

 عد...االنم برو پیش بچه ها علی رفت همون موقعرصالالالدای اژیر پلید اومد ب
 صدای الستیک های ون ..

شا ترفت و زجه زد  ستهای خواهر فرار کردن لعنتی ها خواهرش باتریه اومد د
.. 

 اومدصدای اورژاند 
 3⃣5⃣پارت

 الهه*****
حال  یاا  خدا تاده بود ..چرا خواهررم .. غل امیرعلی اف هام غرق خون تو ب ال

تماشالالت  خواهرم خوب دسالالتش تو دسالالتام بود برانکارد اوردن امیرعلی الهام
 روش ی دفعه ب خودم اومدم داد زدم :اووون اوون خواهرمنه منممم میااااام ..
تار شالالالد چوالالالام سالالیاهی رفت  بد الهامم غرق خون بود دیدم  حالم خیلی 

 دیگهرهیچی نفهمیدم ..
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صدای ی  ومم  شتم روچ ستما تما ومم میزد  د وام باز کردم نور توچ وقتی چ
با تل حرف میزد ..پیرهن اندامی  پسالالر جوون   جلوی پنجره وایسالالتاده بود

وکی کتونی  شلوار جین م شته بود با  ضله هاش ب نمایش تما سفیدی   ع
موکی ساعت مار  دار موکی هم دستش بود ...این کیه فک نکنم بوناسمش 

 ..دقیق شدم رو مکالمه اش ..
شما بیایید خودم همینجام دکترم تف خطر از بیخ توش  سره :دایی الزم نید  پ

 مشته الهام ت
....................... 

 +الهه ام بهش شو  وارد شده دکتر تفت :االنه دیگه بهوش میاد 
 یعنی این کیه دایی اش کیه ؟؟؟؟؟

هااامم  خت  جیغغ زدم :ال کام ری خدا خواهرم اشالال هامم وای  هاممم ال ال
 خواهرررم خدااا

ام لهپسالالره تل  قطع واومد سالالمتم دسالالتما ترفت :ارووم باش اروم چیزی نید ا
 خوبه ...

 هق زدم :توکی هستی ..لعنتی من خواهرما میخواهم
 

 ادامه پارت ..
 الهه****

 هق زدم وتفتم :من وببر پیش الهام لطفاامیخواهم ببینمش ..
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ستن دوباره ارامبخش  ستار اومدن داخل ..خوا سره خواس حرفی بزنه دوتاپر پ
ید من خو پا  کردم وتفتم :ببین کام  باتزریق کنن ..  زود اشالال ره بم ..من دو

 اشکام صورتما خید کردم من فقط ابجیما میخواهم ..
ستم ورو ب پرستارا تفت :حالش بهتره ..نیازی ب  شت رو د وا تما ست سره د پ

 ارامبخش نید ..
شده ....اته دختر خوبی میتونی  سرم ات تموم  ستارا اومد باال تفت  یکی از پر

 ابجیتا ببینی ..
 پسره دستما نوازش میکرد ..تموم مدت داشتم اشک میرختم و 

 ��?بریده بریده تفتم :بزارید ..ب..رم خواهرما ببینم ..
 پرستار رفت بیرون ...

 پسره تفت :باشه تلم یکم استراحت کن میبرمت پیش الهام ..
 +نمیخواهم االن بریم 

 پسره تفت :باشه اروم باش االنم میبرمت ..اهووم 
سالالیاهی رفت پسالالره زود ب خودش  اروم از تخت پایین اومدم ی دفعه چوالالام

 اومد ترفت منو دوباره تماشت رو تخت ..
 پسره :دختر خوب یکم بوین حالت جا بیاد میریم 

 +من خووبم فقط 
خواسالالتم ادامه بدم انگوالالتوالالا تماسالالت رو لبام وتفت :هیییید ارووم االن 
میبرمت خوو فقط تریه نکن ..خووب..من میرم بیرون االن میام ... بعدش با 
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دستاش اشکام پا  کرد ....ورفت ی دیقه نگمشت با ویلچیر اومد کمکم کرد 
 بوینم رو ویلچیر بعد من و ب سمت بخش .....برد

 
 4⃣5⃣پارت

 الهه******
 پسره تمام سکوت کرده بود برام مهم نبود کیه ..

 یا اصح چرا کنارمنه .. فقط فقط خواهرم برام مهم بود ...
بودم پسره در اتاق باز کرددستما ترفت اروم از 206ب خودم اومدم جلوی اتاق 

رو ویلچیر بلند شدم خداروشکر دیگه سرتیجه نداشتم اروم اروم قدم تماشتم 
شکام  ستان بیهووش دیدم دوباره ا تو اتاق وقتی الهاممو انطوری روتخت بیمار
سرازیر شد ..دستهای پسره رو ویل کردم رفتم کنار تخت الهام و دستوا ترفتم 

 شرو  کردم تریه الهه:خواهرریم پاشو ..و 
هامممی ..اجییی هق زدم  هام ...ال نه ..ببین منو ال یه میک هه ات داره تر ببین ال

 ...دلم اجیما میخواهد خدااا 
 ی دفعه حد کردم دست الهام   تو دستمه تکون خورد

 
 الهام *******

ن روز برام چوالالمام اروم باز کرد نور زد تو چوالالمم ی دفعه همه اتفاق های او
 تداعی شد ...امیرعلی تفنگ شلیک اشک الهه حساس درد ..

من مردم با این فکر چوالالمام دوباره باز کردم بازم نورزیاد..باهر زحمتی �😰�
 بود چوام باز کردم وتفتم :
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اوخ ژووون ..میدونسالالتم اوس کریم من بنده ️☺+من مردم اینجام بهوالالته 
 وترن بود الهه نقوالاله همش یممیکرد   هایی شالالیطنت اون��?خوب توهم ..

  میدونی   تو خوبی  این ب من کریم اوس
 یدفعه دوتا چوم قهوویی تیره زل بهم ..

 الهه تو بهوتم تنهام نمیزاری..�😒�+
ساس درد  ستم ببینم کیه   ح یدفعه الهه زد زیرخنده خنده ی مردم میومد خوا

 تمام بدنما ترفت 
 +هییییییییی

 سمتم وتفت :چیودی الهامی؟؟الهه با صورت نگران اومد 
ستاده  وت الهه وای سر جیگرره پ شتم ولی بیخیال پ نکنه حوریه ..�😍�?درد دا

 بهوتیه؟؟
 ولی پسره   ..

 سوالما ب زبون اوردم 
 +شما تو بهوترچیکار میکنید ؟؟

 دوباره زدن زیرخنده الهه بریده بریده تفت :چجوری فک کردی تو بهوتی؟؟
 �😑�?کتر و پرستار نمایان شد یدفعه درباز شد و چهری د

 یعنی من زندم ..
 عاخه چرا ...

 اوووف ..
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 الهام******
نه ...ولی من از  فت فردا مرخصالالم میک فت وت عاینم کرد ور مد م دکتر او

 ..��?بیمارستان متنفررم  ..
 صدای الهه واومد تفت :اجی تلم خوبی 

 ی نگا متعجب بهش کردم وتفتم ؛خودتی الهه؟؟؟
  چیه مگ ار : الهه

 ی لبخند عریض زدم وتفتم :مهربون شدن بهت نمیاد 
 الهه :زهر االک تموو زود خوب شو ..

یدفعه تفتم :الهه من چند  +خحخخخخخ حاال شالالالدی الهه خلی خودمون 
 روزه اینجام؟؟؟؟؟

 الهه ادای فک کردم دراورد تفت :نمیدونم واال 
 یعنی چی؟؟�😳😳😳😳�+

سرجیگره   تمام مد سرش تو تل اش بود اومد نزدیک تختم وتفت :الهه پ ت 
 ام بیهوووش بوده 

ی نگا ب الهه کرد یکی ب پسالالره وابروهام پرید باال وتفتم :تا جایی   یادم 
 میاد من تیر خوردم ...

پسره خنده کوتاهی کرد وتفت :بخاطر اینکه شما دوقلو اید ی حد وابستگییی 
ی احسالالاسالالی شالالما باهم در ارتباطن خیییلی زیادی بهم دارید   و سالاللول ها

..و.بعحوه اینکه شما و الهه خانم کم خونی خییلی شدید دارید باعث شده   
 ی هفته بیهوش باشیدددد

 جللل الخاالق ..
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 چومام ریز کردم و رو ب پسره تفتم :تودکتری؟؟؟؟؟
 الهه تفت :راس میگه الهام ؟؟

 پسره تفت :من دکتر نیستم ..
 ..مامان وبابا حتما کلی نگران شدن +یاااخدااا الهه 

الهه یکی زد رو پیوالالونیش وتفت :خا  ب سالالرم االن چیکار کنیم دخلمون 
 میارن ..

 پسره پرید وسط حرفامون وتفت :اونها فرار کردن!!!
 من والهه باهم تفتیم +چییییی؟؟؟؟؟؟

ی هان حد درد تو بدنم پیچید دندونما ب دهنم ترفتم   الهه زودی تفت 
 بلند حرف نزن تکونم نخور جای بخیه هات درد میگرن .. :الهام

 +باش فقط ..الهه پرید وسط حرفم ورو ب پسره تفت چی میگید اقا؟؟
 پسره تفت :

 قضیه اش مفصله خانما ....
 یا خدا این پسره چی میگی مامان بابای ما چرا فرارکردن .....

 اصح اصح امیرعلی کجاس ؟؟؟؟
 امیرعلی کجااااس؟؟؟؟؟؟رو ب پسره تفتم :اصح 

شون ..بنده  ساعت پیش رفت خونه ا سرترد نبویان ی  سره :امیرعلی یاجناب  پ
 خداذخیلی خسته شده بود ..

 شو  سوووم  ...امیرعلی مگ پلید بود ..
 الهه :اینجا چ خبره اقا اصح خود شما کی هستید ؟؟
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 اونم میفهمید ولی ن االن ب موقع اش..
 

 ��5⃣5⃣پارت 
  شخم مجهول

 پسرجیگره*****
شیادهای کحه بردار..اونهام  نزدیکای ی ماهه   پدرام ومریم زیر نظر داریم ..
وه میتونن باپول وبچه های یکی دیگه زندتی کنن  سه همی فک میکردن دیگه وا
نمیدونسالالتن   من ودایی ام و سالالرترد نبویان خیلی وقته این دوتا دزد زیرنظر 

سایی   اون زمان ب سرترد داریم وهمچنین ک شدن .. اعث وبانی این اتفاقات 
یدونم چطور  ما نم ها رو دسالالتگیر کرد ا یان )امیرعلی(بی سالالروصالالالدا اون نبو

 خبررردار شدن لعنتی ها   ب ویحی سرترد تیراندازی کردن .. 
بده  هام جون اشالالالا از دس  فک کردن ب اینکع اون روزممکن بود ال حتیر

ی کرد   نتونسالالته خوب عصالالابماربهم میریزه بیچاره سالالرترد چقد عمرخواه
 موارب الهام باشه ..ولی خوب این دوتا وروجک خیییلی شیطونن ...

مث االن   مجبورم کردن با لباس بیمارسالالتان فرار کنیم ...ولی نمیدونن   
من خودم دکترشالالون بودم .....الهه پرید وسالالط فک کردنم از تو اینه جلو بهش 

رق خاصالالی داره ...با جیغ نگاه کردم چوالالای قهویی اش حتی تو تاریکی ی ب
 الهه ب خودم اومدم  و ب جلو نگاه کردم  زدم رو ترمز .

 سفید با سرعت از کنارمون رد شد3با این کارم ی مزدا 
 الهام :هییی خا  تومخت تازه از بیمارستان مرخم شدیم 
 اون یکی ادامه داد:نزدیک بود مارو بفرستی توشه قبرستان ..
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 الهام :اصحراینجا کجاست 
 الهه:داری مارو کجا میبری

 الهام :نکنه ادم ربایی؟؟؟؟؟
 +وااای ی دیقه دندون رو جیگر بزارید ..داریم میریم خونه ما ..

 ی جیغغ کویدن   حد کردم پرده های توشم پاره شد .
 تماشتم رو توشم و تفتم :اصح از دخترهای جیغ جیغو خوشم نمیاد دستما 

 میاد مارو برسون خونمونالهه :بدر  ماهم ازتو خوشمون ن
 

 6⃣5⃣پارت
 الهام *****

 منم تفتم مگه توکی هستی   ماازتو خوشمون بیا هان هان 
 الهه:راس میگه 

پسالالره کحفه شالالد از دسالالتمون ..دوبار  ماشالالین روشالالن کرد وتفت :جای بدی 
 نمیبرم شما رو فقط نیم ساعت دندون رو جیگر بزارید ..

 :نووچ نمیوه ..ابروهامون انداختیم باال وتفتیم 
تا اینو تفتم حد درد پیچید تو تمام وجودم ..لباما ب دندون ترفتم دسالالتما 
تماشالالتم رو زخمم پسالالره خواس جواب بده وقتی چهر ه رنگ پریده منو دید 

 پرسید:درد داری؟
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سره تا ست ناز میکنم ..پ وا بدم دردش پ ن پ دارم وا ستم جواب تول ...نتون
دم دفنت کنم ای الهی زنت افلیج شالاله الهه طاقت فرسالالا بود ای امیزعلی خو

 جفت پا پرید وسط دعاهای خیرم وتفت :اجی جوونم درد داری؟؟
 بعد روب پسره تفت :نمیبینی درد داره داره مگه ...

 پسره با ی اب معدنی و ی قرص دادب الهه تفت مسکنه درداشا اروم میکنه ..
 .الهه قرص باز کرد تماشت دهنم و یکم اب داد دهنم .

 پسره: ..تکیه بده چوماتم ببند تا میرسیم چوام بستم و تکیه دادم ..
 

 ادامه پارت *****
 چومام بستم ..خوابم برد...

 باصدای الهه چومام باز کردم ....
 الهه:اجی رسیدیم ..چقد میخوابی ..

سی ب بدنم بدم   الهه جیغ  ستم کش وقو شتم و خوا ومم تما ستما رو چ د
 اتتتتتتتتتتتزد: بخییه 

اب دهنما قورت دادم وتفتم :خداروشکر تفتی بهم وترن دوباره دردش شرو  
 میود..

 پسره تفت خانم ها پیاده نمیوید ..
 الهه :پیاده شو الهام دیگه؟؟

 اخه راه برم درد میکنه ...
 پسره در سمت منو باز کرد وتفت :بیا کمکت کنم بوینی رو ویلچیر 

 ره ..+وااوه دمت ترم ..اق جیگ
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 دستم تماشتم رو دهنم ..
 پسره تک خنده ایی کرد وتفت :خانم خوشگله پیاده شو ..

 دستما وترفت اروم پیاده شدم نوستم ویلچیر الهه اومد کنارمون ..
 .�😍😍�?اووووف چ قصری.

********** 
 نوستیم تو سالن ...اینقد خوشگل بود نگوو ..

 پسره رفت باال ..
 ..الهه:چقد خوشگله اینجا.

 +اهوووم 
درحال انالیز سالالالالن بودیم   چوالالمم خورد ب عکد خودمون ..من و الهه 
..همون عکسالالی بود   تماشالالتیم تو ایسالالنا کلی الیک خورد ولی چرا اینجا تو 

 این خونه بزرگ 
 الهه صدام کرده بود نونیدم رد نگاهما ترفت ..

 الهه:ال..ها..م ..ماییم 
 +نم..یدونم 

 تفت :اره شمایید صدای ی اقایی اومد   
 با کلی مکافات برتوتم سمت اقاهه ..

 ی ان ی حد شیرین تو قلبم سرازیر شد ..
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ی اقا حدود چهل وپنج سالالاله موهاش موالالکی بود ولی روتوشالالش سالالفید بود 
ضله ایی  صورتش میومد و اندام تو پر وع وکی بود لب ودهنم ب  واش م چ

 داشت واس خودش جیگری بوده تو جونیاش ..
 کاشش برداشتم ..دست از کن

صدای فوق  ستم   اقاهه بای  ستم وای شد من خوا اقاهه اومد جلومون الهه پا
العاده مهربون تفت :ن دخترم تو بوالالین حالت خوب نید بعد خم شالالالد رو 

 موهام بوسید 
😳😳 

 و الهه رو بغل کرد
😳😳😳😳 
 یعنی این کیه

 
 7⃣5⃣پارت

 الهه****
شد نمیدونم این اقاهه کی بود بغلم کرد ول سرازیر  شیرین تووجودم  ی ی حد 

 بغلش پر بود از ارامش ..مات مونده بودم ..
 من واز خودش جدا کرد نوت رو مبلی   رو ب روی ما بود 

 پسره هم کنارش ..
 اینها کی بودن ..

 کح تو هنگ بودم   مرده شرو  کرد ب حرف زدن ..
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م پرین وسط حرفاقاهه :من ازتون خواهش میکنم تاوقتی   حرفام تموم نوده ن
 فقط ب حرفام توش بدید خوب ..

 من والهام سرمونا تکون دادیم دادیم ب معنی باشه ..
 مرده ادامه داد *****

+من محمد رضالالا یوسالالفی هسالالتم نوزده سالالال پیش ب اجبار پدرم مجبور ب 
 ازدواج شدم با دختر دوست پدرم ..اسمش مریم بود ..

با مریم ازدواج کردم ...من ن  نخواسالالتم رو حرف پدرم حرف بزنم واس همین
 عاشق مریم بودم ن ازش متنفر بودم ب عوق بعد ازدواج اعتقاد داشتم ..

تاخدا  تاراش خوب  یل مریم رف ازدواج کردیم کم کم عاشالالق مریم شالالالدم اوا
شمارو بهمون داد ..همه چی خوب بود اون روز وقتی رفتم شرکت مریم خیلی 

 ر بود ولی بیخیال شدم رفتم شرکت ..خندون بود ..شاد بود ..واسم تعجب او
یدونم اون روز خیلی دلم میخواس زودتر برتردم ب حرف دلم توش کردم  نم

 کاش توش نمیکردم ..
کلید انداختم رفتم تو هیچکدوم از خدمتکارا نبودن تعجب اور بود مریم هیچ 

 وقت خدمتکارا رو مرخم نمیکرد ...
 ...در باز کردم واس همین ب سمت اتاق خودمون ...رفتم 

قلبم تررفت ...نابود شالالدم کمرم شالالیکسالالت ..مریممم با ی مرد دیگه باورم 
 نمیود داد زدم  ....مریم توو ...توو ن ..تو مریم من نیستی  نعععع ..نععععع ..

 
 ��7⃣5⃣پارت
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 الهام ******
این اقاا چی میگه مات مونده بودن نمیتونسالالتم حرفاش باورکنم ..ن ..متوجه 

 نمیوم ..
نگام ب صالالورت همون مردی افتاد   پدرموونه پدرر واقعیمون قلبم ترفت 

 ...اشک تو چوام حلقه زد ..
ی قطره اروم ریخت رو صالالورتم ... زود پاکش کرد رو ب اقاهه یا بابام تفتم 

 :بعدش ..
 ی نگاه ب من والهه انداخت و تو چوای اونم اشک حلقه زده بود ..

 دوباره شرو  کرد ..
یزدم فریاد میزدم ..مریم لباس هاش   روتخت افتاده بود برداشالالت بابا:داد م

پوشید چوام و بستم تا این صحنه رو نبینم  ..با صدای مریم چوام باز کرد   
تفت هیچ وقت دوسالتم نداشالته و بزور پدرش باهام ازدواج کرده حتی وقتی با 

.قبلش من بوده ..ب فک اون پسالالره بوده .اون روز من وتنها تماشالالت ورفت ..
صد اون کارو تو اتاقمون انجام داد تا  شماها رو فرستاده بود ی جای دیگه واز ق

 من ببینم ...
مکث کرد ..پسره ی لیوان اب داد دست پدرم و تفت :دایی اته سختتونه ادامه 

 ندید ..
وید و  سرک سنگینی میکردن باید لیوان اب و  سرم این حرفها رو قلبم  تفت :ن پ

 بگم ...
 تکون داد و برتوت سرجاش .. پسره سرشا

 اون روز دیوونه شدم ..
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 خودش رفت بدر  ولی شماها رو چرابرد ..
 

5⃣8⃣💕 
 امیرعلی ****

 ی هفته هد   الهام والهه بیهوش ان ...
 ب زور ارسام رفتم خونه ..ی جورایی دلم نمیخواس تنهاش بزارم ...

مادرش شالالاید ی ماه ماکانم بعد اون روز ندیدم بهم تفت میره امسالالتردام پیش 
 دیگه برترده ..این ی هفته رو اصح اداره نرفته بودم..

 اون کسایی   اون روز ب خونه تیراندازی کرده بودن ...
سرش میخواهد ازمن انتقام بگیره  شغالن ب خاطر مرگ پ نوچه های اون مرده ا

 ..من میخواهد بترسونه لعنتی 
ی میفتاد دنیا رو رو سالالرش خراب ولی دارم براش اته اون روز واس الهام اتفاق

 میکردم ..
 صدای اس ام اس تل هم بلند شد ارسام بود نوشته ..

 )وروجک های دایی ام بهوش اومدن ..خدایی خیلی شیطونن(
خیلی خوشالالحال شالالدم ..نمیدونم باز چ اتیوالالی سالالوزوندن ..  ارسالالام میگه 

 شیطونن ...
 واای نمیدونم دوس دارم الکی الکی بخندمم. ...

 رفتم خونه باید یکم ب سروضعم برسم ...
 نسیمه خانم خواهرزادشا اورده واس پرستاری مامان ..
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جک میگیره ...بهش قول دادم ی روز ببرمش  تا ورو سالالالام خیلی بهونه این دو
 خونه اقای یوسفی ..

اون روزم همون جاسالوساله   علی زد بودش هنوز زنده بوده و تفنگ داشالته .. 
 ب الهام شلیک کرده ..

 
 ��9⃣5⃣پارت 

 الهه*****
بمیریم واسه بابام چقد سختی کویده ..یعنی مامان مریمم همچین کاری کرده 

 ..بابا پدارمم چی ...
یعنی من ی مامان دیگه ام دارم ..پریدم وسالالط حرف بابا تفتم :بابا ما مامان 

 داریم؟؟؟؟
 ?الهامم همین سوال پرسید یعنی جفتمون باهم پرسیدیم ...

 بهمون نگاه کردن زدن زیر خنده .. باباو پسره
 +إشما چرا ب ما میخندیدن ..بازم باهم ..تفتیم 

گه ازدواج نکردم  تل دخترا دی یدم ن  ند فت :هیچی .همینجوری میخ با ت با
 نتونستم بکنم وبعدش تفت

 قربون دخترای تلم بوم...
 +خدانکنه بابا جونی ..

 بابام پاشد اومد سمتمون وسط من والهام نوست ..
 نو محکم بغل کرد ولی الهام اروم بغل کرد ..م

 قربون بابا فهمیده ام برم ..
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اروم تو توش بابا تفتم :بابا اسالالم این میمون بدترکیب چیه؟؟اصالالح چیکاره 
 ماست ..

 بابا زد زیرخنده ..
 پسره تفت :دایی خیلی وقته خندتون ندیدم .

 بابا:اخه االن کنار بچه هامم ..
 میخندیدن دایی جون ...پسره :االن واس چی 

 بابا رول من تفت :اسم این میمون بدترکیب ارسامه ..خواهرزاده من ..
 ارسامه چواش دراومد و تفت :چیی دایی ؟؟؟

 هیچی پسرم ..مگ من چیزی تفتم ..
 ارسام ی چش غره بهم رفت 

 الهام تفت :خووب بابا ادامه اشا میوه بگید ..
سرمن والهام تماشت رو سینه اش ..وقتی شما هممون دوباره رفتیم تو فاز بابا 

رو برد دیوونه شدم همه جای موهد تمشتم وجب ب وجبوا اما اثری از مریم 
 نبود ..

 اینجام فرستادم دوستما ..ولی تفت هیچ کد نبوده 
 الهامم والهه ام داغون شدم ..

 تنها امید زنده بودنم شماها بودین   رفتین ..
 بزور دوبار  سرپاشدم ..

 تا پارسال   ارسام شما رو تو کتابخونه کنار شرکت دیده ..
 همه چیز واسه پلید تفتم ..
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 اونهام ب یکی از سرترداشون   امیرعلی نبویان بود ماموریت دادن ..
 

 ️✌0⃣6⃣پارت
 امیرعلی ****

 از حموم بیرون اومدم تل ام زنگ خورد شماراش ناشناس بود جواب دادم ..
 +بعله؟؟

 وون ..+سحم سرترد ج
 +توکی هستی!؟؟

+من همونم   خواهرتا بدبخت کردم من همونم   خواهرتا فرسالالتادم توشالاله 
 اسایوگاه ....

ومت  سهه میک ستم بهت بر ساییدما وداد زدم :حرومزاده اته د دندونما رو هم 
.. 

سم هنووزم بطور  سیدم ..ن جوجه من از هیچ کد نمیتر +وهییی مامانم اینا تر
 تم ...کامل ازت انتقام نگرف

+کثافط خواهرما انداختی توشه اسایوگاه کم کاریه لعنتی مامانما سکته دادی 
 کم کاریهههه ..؟؟؟؟؟

شه  شتی الهام جونتو انداختم تو شی کرد وتفت :یکی رو جاتما ی خنده چند
 بیمارستان ..

 +عوضی حرومزاده زندت نمیزارم ..
 پنج سالالال ی کاریبازم قهقه زدوتفت :عاخه جوجه تو اته میتونسالالتی تو این 

 میکردی ..
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 فریاد زدم من تقاص همه ی کارات بهت پد میدم ..و بعدش �😤😤�+

 تل با اخرین قدرت پرتاب کردم روتخت ...
 زندتیما جهنم کرد ذره ذره نابوودم کرد ..

 رو زانوهام افتادم وفریاد زدم خداااااااااااااااااااااااا
 مردیکه کجاس.. چقد چقد عماب منم ارامش میخواهم ...این

سرکم ...اروم باش  ستما ترفت وتفت پ سمتم و د سیمه در باز کرد اومد  خاله ن
این چ وضالالیعه واسالاله خودت درس کردی بلندشالالو دورکعت نماز بخون حالت 

 بهتر میوه ...
خوو پسالالرتلم ...سالالرما بلند کردم وتفتم ؛چوالالم خاله جان شالالمابرید من نماز 

 میخوونم ..
 و نمازتا بخون من برات تل تاوزبون میارم..خاله نسیمه :باشه پسرم ت

ضو ترفتم ..دو رکعت نماز  شیدم رفتم و شدم ولباس پو ورفت بیرون بزور بلند
ست  خوندم وقتی داشالتم با خدای خودم رازونیاز میکردم ..حد ارامش بهم د

 داد ...
 

#61 😜✌️ 
 الهام 
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شو مامانو تعریف کرد من و الهه ب صه ی خود تو  د جور رفتیمبعداز اینکه بابا ق
بابا ی اتاق به من و الهه داد تفت: بریداسالالتراحت کنید ( ��?فکر )الکی مثح

  دخترانم 
ی لحظه دلم هوای بابا و مامانو کرد از بابای جدیدمون پرسالالیدم :پد مامان و 

ون؟؟  با این حرف من الهه هم حالش (?چه عجب یادش افتاد ) ?بابام چی می
صر  شید تو ی ق شما هم با شد خو  سرعمه جیگر ی بابای پولدار ترفته   ?ی پ

حتی خودتونم یادتون میره بابا مکث کرد و بعد تفت :دیه نمیخوام اسالم از اونا 
شما با من زندتی میکنید با این حرفش الهه و من برزخی  ونوم از این به بعد  ب

 دم حرفی بزنم الهه پیش قدم شد ........تا اوم��?شدیم اینجوری
 

#62😡 
 

 الهه 
اینقدر عصبانی شدم نفهمیدم چی میگم:هووووووعمووووو درست بحرفااااااا 
صاب نداری خواهر  صاب و م اونا مارو بزرگ کردن احترام حالیته اه )اوه اوه اع

تیم شمن شوهر تیرت نمیاداااااا حاال از نویسنده تفتن بود ( همین جوری که دا
سمش ارالم  سرعمه که فک کنم ا سم به پ با بابای جدیدمون دعوا میکردیم حوا
اربام ارغام االغم اهااااان ارسالالام بود افتادم هرچی توالالتم ندیدمش یعنی کجا 
رفته از پنجره بیرون نگاه کردم که دیدم که داره با تلفنش حرف میزنه هنوز الهام 

درشدم دویدم سمت باک بابای با ددی جدیدمون داشت بحث میکرد که من دو
جدیدمون حواسالالش به الهام ج  دادن به اون بود رفتم تا به پوالالت سالالر ارسالالام 
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رسیدم که نمیدونم کدوم اشغال و کثافت میمون عنتر بی شخصیتو بود زد سر 
حاال اون فرد کی (?ی خانوم خوشالالگل جیگر خانوم مثل من )اسالالمون توزید 

 بوده؟؟؟؟؟شما حدس بزنید؟؟؟؟؟
 

 3⃣6⃣پارت
 امیرعلی *****

 امروز میخوام برم خونه اقای یوسفی واسه دیدن الهام والهه ..
 ...��?ی تیپ زدم اووف دخترکش 

شحالم   قراره این وروجک ها ببینم  شدم نمیدونم خیلی خو شینم  سوار ما
...جلوی ویحیی   ارسالالام ادرس داده بود پیاده شالالدم دسالالته تل برداشالالتم 

 مریض اه .. ناسحمتی قراره برم عیادت
 دستما رو اف اف تماشتم 

🎶 
 +کیه؟؟؟؟

 +ببخوید منزل اقای یوسفی؟؟
 +ن اشتباه اومدید اینجا منزل اقای مووق هستش

 یعنی چی؟؟�😳😳😳�
 +ببخوید مزاحم میوم شما نمیدونید منزل اقای یوسفی کجاست؟؟

 +اقای محترم ما اصح تو این محله اقای یوسفی نداریم ..
 +مطمئنید ؟؟
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 +من مطمئنم ..اقا...
😳😳😳 

 یعنی چی حتما ادرس اشتباه اومدم بزنگم ب ارسام ..
 )شماره موتر  مورد نظر خاموش میباشد لطفا بعدا تماس بگیرید(

 یعنی چی خدایاااا ..
 حتما توشیش باطری تموم کرده ..

 تل انداختم کنار تو جوب اب...
 دستما تو موهای حالت داده ام کویدم ..

 فه شدم ..خیلی کح
 توشیم زنگ خورد بااین فک   حتما ارسامه برشداشتم ...

 اووه اووه از ادارهد ..
******* 

😐😐😐😐😐 
 باید برتردم اداره انگار اتفاقی افتاده ..

سمت اداره  سرعت ب  شدم بااخرین  شین  سوار ما صح نمیدونم چیکارکنم  ا
 روندم ..

 ))))))دانای کل((((((*******))
 ام توسط باند عقرب   خطرنا  ترین باند کوور دزدیده شدن ..الهه واله

ارسالالام تو سالالرم الهه والهام داروهای خواب اور میخریت تا الهه والهام  بهوش 
 نیان ..
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مادروپدر الهه والهام همون روزی   الهام والهه میرن خونه امیرعلی بهوالالون 
سه   مادر پدرام   کاندا زندتی میکرده دچار بیمار شده و خبرمیر سختی  ی 

 رو ب موته ..
 وقتی پدرام وقتی ب کانادا میره میبینه   مادرس سالم وسحمته ...

 تصمیم میگیره چن روز پیش مادرش بمونن ..
 وب خدمتکارشون زهرا خانم میگن   ب الهه والهام خبربدن..

های  بده توسالالط نوچه  هام  هه وال هد این خبر ب ال خانم وقتی   میخوا زهرا
 ..��?کوته میوه ارسام واریا

 باند عقرب با مدارکهای جهلی تونسته پلید رو نیز تمراه کنه ..
 جون ادمها واس این باند هییییچ مهممم نیید ..

 الهه الهام توچ وضعیتی ان ..؟؟؟
 امیرعلی میتونه میتونه نجاتوون بده ..

 مریم وپدارم میتونن ی میلیارد جور کنن ...
 واس نجات زندتی دخترشون ..

 
 ��4⃣6⃣پارت

 الهام ******
وماش اتیش انتقام  شتم با ددی جدید بحث میکردم ...حد کردم اوچ وقتی دا
بود نفرت بود ...ولی نمیدونم خطرنا  شالالد ..اون اراموالالی   با دیدنش بهم 

 دس داد نداشت ..
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شیرفهم  سمی از پدرومادرت نمیاری  واش زل زده بودم   تفت :دیگه ا توچ
 شد ..

باال وتفتم :اقای ددی هجده سالالال اونها مارو بزرگ کردن  شالالونه هام انداختم
 ..نمیتونم ی شبه فراموشوون کنم ..

 ��?ددی جدید 
 دندوناش روهم سایید و چواشم قرررمززز واتیوی شده ..

 ولی برام مهم نید ..
تاق رو در و محکم  جازه میخواهم بکپم رفتم تو ا باا ید تفتم : جد روب ددی 

 بستم ..
 اس پ ..وااه ..الهه کج

 وقتی با ددی جدید بحث کردم   کنارم بود ..
 حتما با االرم داره میزره ..

 ..�😭�?اروم اروم قدم برمیداشتم عاخه درد میکنه
باهزارمکافات رفتم کنار پنجره ..بازش کرد ی نسیم خنک صورتما نوازش کرد 

 چوام بستم ..
 )خخخخخ نو فاز رفتم(
 وقتی چوامم باز کردم ..

 �😳😳😳�?.الهه؟یاخدااا .
...... 

 
#65 
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 الهه *****
 اخ اخ سرم ..ای الهی بوکنه دستت   تو سر من میزنی ..ای ای 

 ی دفعه ارسام و س تا غول تون دور برم دیدن ..
شد عاخه من   هنو بیهوش  شتباعی زده  وون جای ا )میدونین چیه تو چماغ

 نودم (
چهارتا من ی دختل کوشولو غول تون   میگم اه واقعا غوول تون جلوی این 

 بودم رو کردم سمت االرم ن االغم ن ن ارسام اها ..
 الهه:هووی پسل عامووو ..اینها چرا میزنن تو سرمن 

 ارسام انگار از بابت ی چی خیالش راحت شد ..
 نفسوا فوت کرد وتفت :هیچی دختردایی چرا اومدی بیرون ؟؟

 +اومدم زاک سیاه تو رو دار بزنم ..
 د زد وتفت :هنو واس اینکار جوجه ایی ی پوزخن

 +هیییش تو موکو  میزنی االرم 
 ارسام :چیییی؟االرم ؟؟؟

 +عاره این عاخه ارسام چیهه   مامان بابات برات تماشتن ..
 ارسام روکرد سمت غول ها وی اشاره کرد   برید ..

 +زبونتا ازت ترفتن خوو مث ادم بگو برید سرپستتون ..
واش دراومد سام چ وتفت :دختر چقد پرویی بعد یجور اروم تفت   مثح  ار

 من نونوم ..اماحیف قراره بمیری
 +واه ب حق چیزهای ندیده ..من تا حلواتو نخورم نمیمیرم ..
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ضه نمیتونه راه بره  سحمتی مری سرمابردی؟؟برو ابجی ات نا سام :وای دختر  ار
 اه ..

 فقط بخاطر الهام میرم+میدونم میخواهی منو بفرستی سراک نخود سیاه  ..ولی 
 ..چون میدونم حالش بده .. 

 االرم چواش توحدقه چرخوندوتفت :باووش فقط بروو
 +واسش دهن کجی کردم ورفتم تو ...

ددی جدید جلو تی وی بود چن ازون غول توالالن ها با کت شالاللوار موالالکی و 
 تفنگ ب دست کنارستون ها وایستاده بودن ..

 مرد دوهزار چهره شد .. وااای اینجا چ خبره مث همون فیلم
 بیخیال ب من چ ..

 ازهمین جا دادزدم :دددددی جددددیدددددد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
غول تون شماره یک تفت :دختر صدات ننداز روسرت ..باید بری کنار ارباب 

 وازشون سوالتا بپرسی 
 +بوین بینووم باوو ..ددی خودمه ب توچه 

 ب من تفت :بگو دخترم ددی جدید تفت :سیاوش بزار سوالوا بپرسه ..رو
 +ددی اتاق الهام کوجاس؟؟

وم   اولش  سم وه ا ون اول +وان می سیا وان )مخفف غول ت رو ب همون 
 سیاهه (...

 ددی جدید:سیاوش اتاق نوون دخترم بده 
 باصدای اوراقی اش تفت :بفرمایید خانم ..

 +برو جلومنم پوت سرتم ..
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#66 

 الهام ******
 غول تون واالرم حرف میزد .. الهه تو باک داشت با س تا

 اروم روتخت دراز کویدم ..
قات  فا قد ات قت توزندتیمون ایت هه هیچ و فک کردم من وال قات اخیر  فا ب ات

 هیجان نداشتیم داشتیم فقط در حد مردم وازاری و یکم اذیت باباومامانمون..
 اسم بابا ومامانم وقتی اومد ی قطره اشک از چوام افتاد ..

 ق با اخرین شدت باز شد و الهه اومد تو ..ی دفعه در اتا
شتم وباز کردم وتفتم :ای الهه بمیری نمیتونی ارون تر درباز  وام رو هم تما چ

 کنی ..
 ابروهاش انداخت باال وتفت :نووووچ 

 اروم تفتم :زهرمار 
 الهه اومد کنارم رو تخت نوست 

 وتفت اجی حالت خوبه؟؟
 اهووم فقط ی مسکن بده درد دارم ..

 هه تند کوو هارو توت ی مسکن تماشت دهنم ..ال
 

#67 
 امیرعلی *****
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ی هفته هد درب در دنبال الهه والهامم ..باندعقرب خیلی خطرناکه میترسالالم 
 بحیی سرشون بیارن ..اون ارسام اشغال چ راحت تونستن ماروتول بزنن ...

 .رفتن ..ی میلیارد خواستن .سه روز پیش با پدرام بابای الهه تماس 
 اصح دیگ مخ ام کار نمیکنه هنگ کردم ..

 صدای تل ام بلندشد از رو میز برش داشتم ماکانه . ..بود
 +سحم ماکان 

 ماکان:سحم امیرخوبی ؟
 +ن خوب نیستم ماکان

 ماکان:چیوده امیر؟
 +الهام والهه رو دزیدن اونم تقصیر منه.  

 ماکان :یعنی چی؟؟
 بازجویی ام نکن +یعنی همین ماکان اینقد مث مجرما 

 ماکان :باش دادا اروم باش ..من تو فرودتاهم..تازه رسیدم اداره ایی ؟؟بیام؟؟
 +عاره 

 بوقققققق
 +بی فرهنگ االک

 
#68 

 الهام ****
چوالالالام باز کردم ب اتاقی   ی هفته هد محل زندتیمون شالالالده نگاه کردم 

 ....دورو برم نگاه کردم الهه نی ..خخ باز کجا رفت کرم بریزه ..
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 منم بلند شدم رفتم سمت دشووری ..بعد انجام عملیات ..
 )فک منحرف نکنید عملیات منظورم همون دست وصورتما شستن بود(

هه کلی  که من وال فت ..اونم واس این باس واسالالمون ترر ددی قحبی کلییی ل
 غرزدیم ..

 ی تاپ وشلوار  موکی پوشیدم موهامم دم اسبی بستم ..
 خوردن از نردهای اینجا خییلی باحاله ..یک دو سه ...از اتاق اومدم بیرون سر 
 +یووووووهوووووووووو

 ددی قحبی :هوووی الهام چ مرتته میفتی مارو 
 +ببخیال ددی غحبی الهه کووش 

 سیاوان :الهه خانم تو زیرزمین پایینن 
 ددی غحبی:چیییییی؟؟؟؟؟اونجا چیکار میکنه ؟؟؟؟

 سیاوان :ارباب ب حرفمون توش نداد 
 ددی قحبی :لعععععنتیییییی 

 منم بیخیال از کنارشون رد شدم ی نگهبان چاقالو دم در بوددد ...
 )کیسه بوکد من (

 کیسه بوکد اخموی من ...
 رنگش پرید منم شرو  کردم موت زدن ب شکمش خیییلیی حال میداد ..

 خسته شدم از کنارش رد شدم داد زدممم الههه بیا حوصله ام سررفته ..
 الهه رو دیدم بعد پوت سرشا نگاه کردم زدم زیرخنده .. وقتی
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سایی رو  این ددی غحبی زندونی کرده رو ازاد کرد وی توووپ  الهه همه ی ک
 ..والیبالم دستش ..

 داد زدم دمت چیززززز الههه ..
 الهه اومد کنارم وتفت :حوصله ام سررفت خوو میخواهم باهم بازی کنیم ..

 سمتمووون سیاوان و کیسه بوکد .هم پوت سرش .. ی دفعه ددی قحبی اومد
 دادزد :اینجاااا چ خبرررره ...

 الهه داد زد :هوووووی عامو دادنزن 
 +حوصله امون سررررفته بووود خووو 

 الهه :شما   هیچ وسیله سرترمی واسمون نزاشتین ..
 +حتی توشی هامون تررفتی

 
#69 

 الهه*****
وان تفتم اونم بهم تفت برم زیر زمین  =منم حوصالالله ام سالالررفته بود ب سالالیا

 پایین ..
 سیاوان چواش دراومد وتفت :من کی تفتم ارباب دروک میگه ..

رفتم جلوش وایستادم توپ زدم تو سرش وتفتم :چرا دروک میگی ..ددی غحبی 
 ببینش

ستم امنیتی قوووی تر کنید  سی سه بوکد تفت : شد روب کی ددی غحبی کحفه 
وا ست شما باید باهامون بازی  ..خواس بره   د ترفتم وتفتم :ددی غحبی کجا 
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کنید روب سالالیا وان تفتم تو و کیسالاله بوکد با ارباب ..من و الهام )شالالروین 
 ،شایان،احمدزندانی ها س تا پسر جیگر   قراره ددی قحبی بکوتوون ..

 
#70 

 امیر علی 
 

سبت )تاو(اومد داخل  سه متو اداره بودم که ی دفعه یکی عینو تاو بحن تر منم 
سمتش دقت که کردم دیدم ماکانه  شتم ترفتم  پریدم باال تفنگمو از رو میز بردا
که داره از شالالدت خنده سالالرامیکو تاز میزنه بهش توپیدم :زهرررمااااار بیوالالگر 
شدن تو اتاق ی  ضع وارد  سکته کردم میمون بد ترکیب این چه و کره خرررررر 

و زل زده تو چوالالمای من میگه ماکان پرو پر��?پلید با شالالخصالالیتی مثل منه 
لت نیوفتن ها از زیربغ نه  ندو جا �� ?:داداش ه یا این باش ب امیرعلی:تو نگران ن

نه ؟؟؟ چه ن نت سالالر زدی ب ما ما به  کانم ج ��?تعریف کن ببینم رفتی  ما
داد:ارهههههه چه سالالر زدنیم شالالد ننه ام افتاد دنبال زن برام از ناکد از اقدس 

تا شالالهین خانوم  بر ام دنبال دختر پوووووف بخاطر اینکه ماکان خانوم ترفته 
توصالالیحی درباره هاجر )��?اذیت کنم :ماکان هاجر خانوم کد خوبیه هاااا 

ماکا ن زد پد تردنم (��?سالالالوالاله که از این داف پیرزنیه 80خانوم ی زن بیوه 
نه تو  یده بودی. تفتم : بابات خواب تفت :هر هر نمکدون دیوالالالب تو جوراب 

یده بودم ژوووووون  کانم که خندش ترفته بود کم ��?جوراب عمه تو خواب ما
 اورد تا اومدم قضیه الهام الهه به ماکان کامل تعریف کنم ........
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#71 

 ماکان 
صل کرده بودم امیر علی تا اومدحرف بزنه ی دفعه  سام و ای اژیری که برای ار

صالالدا داد باور نمیوالالد که ارسالالاااااااااام جز اونا باشالاله سالالریع با امیرعلی حارر 
شالالدیم به اون سالالمتی که لب تاب نوالالون میداد  رفتیم تو راه اینقدررررررر امیر 

صالاللوات نمر کردم که پچم نیوفته ) جان(عه 1000علی با سالالرعت میرفت که 
همیون میگم به امیرعلی کردم  دارم  گاهی  که سالالالالم برسالالیم ن منظورم این

چال ولی من  های تو یخ به تخم مرک  نداری  جان دادا تو ارزو  تفتم:امیرعلی 
نه تفت  که کح کرم داره منو اذیت ک مااااا اروم تر امیر علی هم  یاد دار ارزو ز
ستم جوابی بهش بدم پد  سی؟؟؟؟نتون :چیه ارزوت اینه که به هاجر خانوم بر

ت کردم امیر علی عوضالالی هم نه تماشالالت نه برداشالالت تفت:سالالکوت سالالکو
وتر کرد  سرعتوو بی ست منم فقط حرص میخوردم امیر علی هم  عحمت رضا

 وقتی به اونجا رسیدیم .......
 

#72 
 الهام *****

صحنه ایی بود  وهیی خدا چقد خندیدیم یعنی وقتی ددی قحبی میپرید باال ی 
 ..خخخخ 

 قحبی(:وای الهام مردم خنده ..شایان )اسیر ددی 
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مایه خنده داش تفت :وااای کیسالالاله بوکد بگو وقتی  ته  الهه هنوز صالالالداش 
شیکمش تکون میخوررد  وکه ایش بپره باال توپ بزنه  میخواس با اون هیکل ب

.. 
 هممون زدیم زیرخنده ..

   االرم اومد ..ن ارسام اومد
 تی واسم؟؟؟داد زدم :ارسام اون فیلمهای ترسنا  دست اول ترف

وینید  سام اخم هاش تو هم رفت :اره ترفتم ..فقط بخاطر اینکه ی جا اروم ب ار
.. 

 +منم توشام مخملی ..حاال برو پی کارت 
 ارسام :دندوناش روهم سایید وتفت :خیلی پرویی 

 +توهم نیمرویی ..
شایان ،ارین،احمد والهه ترکیدن  سام بدون جواب دادن ب من رفت   یهو  ار

 ..کیسه بوکد وسیاوان هم باال سرشون وایستاده بودن ..از خنده 
 شایان تفت :شما دوتا اجی خیلی باحالید ..

 +من والهه تفتیم :میدونیم ..
 توپ وسط این س تا بود   یهو شایان توپ پرت کرد سمتم ..

 +اخخخ دماغم نفلههه شد ای شایان بمیری من سرقبرت سنگک پخش کنم ..
و دیدم دیگ شدم مث ی تاووحوی   پارچه قرمزز شایان خندید وقتی خندش

 جلوشه ..)البت بحنسبت اه(
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بلندشدم ی نگاه غضبنا  ب شایان انداختم اونم اب دهنوا با سروصدا قورت 
 داد ..پاب فرار تماشت منم دنبالش ..همونطورفحوش میدادم 

 +هیی الهی زنت افلیج شه شایان 
 یکنه ..شایان تفت :انوقت افلیج شی   تروخوکت م

 +بتوچه االخ وکوالخ ..
 جلوی شایان ددی قحبی و ارسام دیدم   کنار استخر وایستاده بودن ..

 حتما درحال نقوه کویدن بودن 
 من وایستادم ونفد نفد زدم ..

شایان وقتی حد کرد کسی دنبالش نید وایستادتا من و پیدخواس حرفی بزنه 
 زود تفتم :هییید جلوتا ب پا ..

شا نگاه وه چیهه مادمازل  جلو کرد ابروهاش پرید باال واومد نزدیکم وتفت نق
 نقوه رو واسش تفتم ...

 اروم اروم رفتم پوت ددی قحبی .
 

 شایانم پوت ارسام ...یدفعه تفتم ...حاال 
 هل اشون دادیم تو استخر ..

 خودمون زدیم زیرخنده ی دفعه صدای اژیرپلید اومد ..
 

#73 
 الهام*****

 پیداکردیم ...اخ ژووون .. +وهیییی نجات
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 ددی قحبی :دختره چش سفید تو ب پلیسها خبر دادی ؟؟؟
 واه من؟؟؟

 +من ب تور توخندیده باشم اته ب پلید خبرداده باشم ...
 ارسام :لعنتییییییی کاش اصح نقوه دزدین اینارو نمیکویدیم ..

 بوکدشالالایان :اقایون ادم ربا ..دارم براتون ورفت سالالمت پلیسالالها   کیسالاله 
 وسیاوان ترفتن ..

اوله له ..امیرعلی ببین ..نمیدونم وقتی امیرودیدم ی چیزی تو قلبم صالالالدا داد 
 )یعنی چی؟؟+بخدا اته بدونم مهساتلی =باوش(

 ی هان حد کردم افتادم ب پوت سر تو استخر 
 +هیی االرم چ مرتته خیید شدم ..
 ارسام :من و لو دادی چیزی نید ..

ا نزدیک استخر رسوند وتفت :ب الهام کاری نداشته امیرعلی باسرعت خودش
 باش ..

 واه مگ میتونه کاری باهام داشته باشه ..
 ارنجما کوبیدم تو دهن ارسام ..

دستاش شل شد منم از فرصت استفاده کردم جیم شدم و خودما از اب کویدم 
 بیرون ..

 
#74 

 الهه *****
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ته بودیم ب سیا وان تفتم داشتم با احمداینا تپ میزدم ..وسط چمن هام نوس
 از تو اشپزخونه برام تخمه بیاره اونم رفت ..

 خوو اق احمد این بود قصه عاشقی تو..
 احمد:چی بگم الهه  .

ارین :هیچی نگو روانی شالالد ..االن نوبت منه سالالیا تخمه هارو اورد تماشالالتم 
جلوی بچه ها داشالالتیم حرف میزدیم وتخمه میخوردیم   صالالدای اژیر پلید 

 رنگ از رخ سیا و کید بوکد پرید ..اومد 
 روب اونها تفتم :بدویین جیم شین ..

 صدای امیرعلی ام رومخ بود حاال فک میکنه اینجا چ خبررهه ..
صداهه  ستت کاکو برو در و باز کن . ...رو مخه این  روب ارین تفتم :قربون د

.. 
 

#75 
 الهام*****

 .. امیرعلی روب من تفت :خوبی الهام اذیتت نکردن  
ی هان از اینک امیرنگرانمه ...ی حسالالی تووجودم پیچید..نمیدونم چی هد 

 ...بیخیالش ...
 +خوبم عامو بیا اینهارو جمع کن از تو اب ..

خحصه همه رو دستگیر کردن و فقط من و الهه و شروین و ارین احمدو شایان 
 موندیم با ماکان وامیرعلی ...

 ی الستیک های ی ماشینی اومدتازه ماشین پلید اونها رو برد   صدا
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#76 

 الهه ****
وقتی ماشالالین وایسالالتاد دلم هری ریخت اولین قطره اشالالکم ریخت رو صالالورتم 
...تازه فهمیدم چقد دلتنگوالالوونم ..الهامم حال منو داشالالت ..وقتی بابا ومامان 
از ماشالالین پیاده شالالدن ..پرواز کردیم سالالمتوالالون خودما انداختم تو اغوش ترم 

 مامانیم ..
 دم وتفتم :مامانیم دلم تنگ شده بود برات ..هق ز

مامانمم تریه کرد وتفت :نمیدونید این دو هفته رو چی کوالالیدم ..مرگ وتوتک 
 تک سلول هام حد کردم ..

 هق زدم :مامانیم من و میبخوی ..
 مامان :قربونتون برم من ..چرا ببخومتون ..

ونه بابام کسالالی   از اغوش مامان بیرون اومدم وخودم انداختم تو اغوش مرد
 اون مردیکه بهش تهمت زد ..

بابام هی موهام نوازش میکرد وقربون صدقم میرفت ی دفعه یکی زد تو محچم 
.. 

 بابا خندید وتفت :نزنید دختراما
 

#77 
 الهام*****
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مانیم بود   یهو یکی زد تو محچم ...اخ معلوم نی کدوم بیوالالعور  ما تو بغل 
 عوضی توالخیه 
 اش خندید..مامان میون اشک

 عجبا از تو بغل مامانم بیرون اومدم ..  بععععله ...
 همین کرمول هان دیگ ..

اوخخ چقد دلم تنگ شالالده براشالالون پریدم بغلش اونم شالالرو  کرد تف مالی 
 کردنم ..

از تو بغل اش بیرون اومدم و دستما رو صورتم کویدم ودهنما کج کردم وتفتم 
 :هییییی چندش تف مالیم کردی ..

 حرفا رو الهه ب الینا تف .. همین
 یهو جمع ترکید از خنده ..

 المیرا رو ب من تفت :خا  تومخت خوبی نیومده بهت ..
زبونما براش دراوردم الهه ام داشالالالت با الینا کل مینداخت یهو نگام ب ماکان 
افتاد   داره ب الهه نگاه میکنه نگاه واس اولوالاله ولی این غرق چوالالای تاوی 

 الهه شده ..
بقیه نگاه کردم دیدم بعضی هاشون دارم بهمون نگاه میکنن ..اووف خیاالتی ب 

 شدم ..
 

#78 
 الهام *****
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داشالالتم  ب المیرا والهه و الینار  خاطرات ی هفته اسالالارتمون تعریف میکرد 
بدون اب وغما بودم هی  )همچین میگم ی هفتع اسالالالارات انگار تو زیرزمین 

با چ ذوق بچگانه  کتک ب خوردمون میدادن ( این پت ومت نا والمیرا(  )والی
ست رو لبام .. و شتن توش میدادن  .. ی لبخند ن شایان تفت :الهه ایی دا   

 الهام الینارالمیرا شماره تماس بدید االن دیگ ما اکیپ ایم درسته 
 من والهه :ن کی تفتی ..؟

 شایان :زهرمار 
 من والهه :بنووش 

 اقا من جلوی شما دوتا کم اوردم ی دفعه شایان دستاش بااال اورد وتفت :
 همه زدن زیرخنده منم داشتم میخندیدم   یهوو یکی چال تونه اما بوسید.....
این بوسیدن فقط مدل بوسیدن فقط واس بابامه ..)مگه داریم الهامی؟؟+هییش 

 مهسا دخالت نکن =باشه (
 ولی در کمال تعجب دیدم   ..

 ...چوام از تعجب همین بود   بیفته کف پام.
 جللل الخالق ..

 
 الهام*****

 +واه ارین ؟؟؟؟؟
ارین ی چهره مظلوم ب خودش ترفت وتفت: خوو چیه چال تونه دوسالالالت 

 دارم 
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 +کوفت االخ دیگ نبینوم ماچم کنی 
 ارین سرشا کج کرد وتف :باشه 

 اینقد قونگ میگفت   من ب خنده افتادم ..
 سالوه ..(15)ارین ی پسر چوم موکی با موهای موکی لب ودهن مناسبه و 

 برتوتم   بگیم بریم دیه ..
یا ابرفضالالل امیرعلی چرا اینقد عصالالبانی واس من چش غره میاد بیخیال شالالونه 

 ایی باال انداختم رو ب مامان تفتم بریم دیه ..
 بپوشیم ..مامان از تو ماشین مانتو شال در اورد داد دس من و الهه   

 
#79 

 الهه ****
 مانتوما پوشیدم شالم سرم کردم از بچه های دوارن اسارت خدافظی کردیم ..

  شایان مارمولک هی کنار المیراربال بال میزد فک کنم ی عروسی افتادیم  با 
 این فکر بلند تفتم اخ ژوووون ..

 همه باتعجب نگام کردن ..
 +خوو چیه ؟؟

 ماکان زودتر ازهمه پرسید 
 ماکان:ب چی فک میکردی   ذوق مرگ شدی؟

هیییش پسالالره ایکبیری االخ تاو ..یکمم خوشالالگل جماب بیوالالعور جی اف باز 
... 

 شایان :هوووی خانم کجایی؟؟
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 نمیخواستم بگم اه از زبونم پرید 
 +سرقبر ماکانم دارم ادامد خیرات میکنم ...

 الهام زد زیر خنده وتفت :حقا قل خودمی 
 ید الینا :جفتتون خل

 الهه:ماجفتمون تلیم شما جفتتون خلید ..
 المیرا:ار  تل اید از نو  کاکتوس اش 

 ی دفعه الهام پرسید :ب چی فک میکردی الهه؟؟
 +راستش ب شایان ..

مالالالالاکالالالالان بالالالالا صالالالالالالدای داد مالالالالانالالالالنالالالالد تالالالالفالالالالت 
 :شایااااااااااااااااااااااااااااااااان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

شش وتفت  شت روتو وا تما ست :الهی حنجرت کرم بزنه چ مرتته داد الهام د
 میزنی بزار ادامه بده 

 حد کردم ماکان رومن غیرتیه ..
 تفتم ...یغنی دوستم داره ب خودم اومدم ..خا  ب سرمن این چی بود من 

 صدای ماکان اومد :زیر لفظی میخواهی ..
شنایی  شمار  المیرا میخواهد ا شایان از المیرا خوشش اومده  +نخیر میگم   

 بیوتر بعدم عروسی ..
 منم ذوق کردم خوو 

 همه چواشون شده بود اندازه قابلمه ...
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الهام ب خودش اومد و زد زیر خنده یهوو همه شرو  کردن خندیدن المیرا هم 
 قرررمززز شده بود اوخی خواهرم خجالت میکوه ..

 شایانم انگار خوشش اومده بود میخندید وخحصه سوار ماشین بابا شدیم و
رنفری عقب نوالالسالالتیم چون چهاتامون هیکحمون خوب بود موالالکلی چها

 نداشتیم ..
 راه افتادیم خونه خاله   بخاطر ازاد شدنمون مهمونی ترفته ..

 ی هان حد کردم ارنج یکی رفت تو کلیه جیییغ ام رفت حوا ..
 +الهی حلواتو بخورم المیرا ..

 ب ما نبود ..مامان وبابا هم   با خودشون حرف میزدن اصح حواسوون 
 المیرا :حقته بیوعور تا تو باشی تو جمع ضایع ام نکنی ..

 الهام والیناهم ریز میخندیدن ..
 اروم نوستم سرجام چیزی نگفتم خونوون برسیم دارم براشون ..

 یهو الهام تفت :خیابانهای تهران چقد تغییر کرده ..
   مامان بابا   ساکت بودن زدن زیرخنده  ....

 روی خنده ..ماهم زدیم 
*************///////***** 

 
#80 

 الهام ******
 ی هفته از اون روز تمشت ..

 امروز بابام تفت قراره بریم شمال ..
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 ب ماکان وامیرعلی هم تفته ..
 اونهام قبول کردن انگار منتظر همین بودن ...

 +الهه لباس هات وجمع کردی ؟؟
شالالالا کوالالید و تفت :تموم الهه لباس هاش انداخت تو چمدون بعدم زیپ ا

 شدددد ...مامان الکی اینقد غر  میزد ببین ..
 +اره تموم شد...تموو بریم پایین   بابا منتظره ...

 بدو بدو رفتیم پایین ...وسایلمونا تماشتیم تو صندوق عقب ..
 رفتیم نوستیم تو ماشین ..

 ********قراره امیر ایناهم بیان  ویحی ما ..
 الهااااام شو خبرت چ مرتته اینقد میخوابی ؟؟الهه:الهااااااام 

 چوام باز کردم وتفتم :ها چیهه؟؟
 الهه:الهام پاشو بریم تو مامان وبابا رفتن ...

 اصح نفهمیدم الهه چی تفت دوباره چوام بستم ..
صالالدای صالالحبت و اومد ..بیخیال دوباره خوابیدم   حد کردم رو هوام عطر 

یدونم ولی تلخ امیرعلی رو حد کردم  صالالالدای  فت رو هزار ..نم قلبم ر
لب امیرعلی تو توشالالم حد  پایین صالالالدای ق نمیخواسالالتم از تو بغلش برم 

 اراموبخوی بهم میداد....
نمیدونممچ مرتم شالده ..بود تو اون لحظه دوس داشالتم هزار سالالم خودما ب 

 خواب بزنم امیر بغلم کنه ..
 خدایا من چ مرتمه ..
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شت روتخت و خو وام باز کرد امیر منو اروم تما صدای در اومد چ دش رفت 
 دستما تماشتم رو قلبم ..

 لعنتی خودشا میکوبید ب قفسه سینه ام ..
 ی دفعه با دیدن امیر کنار تختم سکته رو زدم ..

 امیر انگار حالش اصح خوب نبود ..
 کحفه بود دستوا تو موهاش کویدوتفت :الهام میخوامت ..

 دوستت دارم ..
 

#81 
 الهه*****

شدم ب در  بزار  شین پیاده  ود..از ما الهام خل خوابه هرکاریش کردم بیدارن
بخوابه ..زیر لب داشالالتم غرغر میکردم   امیرعلی وماکان و سالالام و ی دختره 
تاده بود ..تو  خوشالالگل بود ولی ی جوری بود زیر چوالالالای قوالالنگش تود اف

 چواش غم بود ....
 وبی؟ماکان از همه جلوتر اومدوتفت :بهه الهه خانم خ

 +بهه اق ماکان مرسی خوبم ..
 ماکان :منم خوبم 

 +خداروشکر 
شلوارش کرد وتفت :ی لحظه  وا توجیب  ست شی اومد ..ماکان د صدای تو

 ببخوید من برم جواب مادرما بدم ..و رفت
 برفتم جلوی سام وصورتوا بوسیدم وتفتم :شحم شام خوفی؟
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 خوشگله .. سام تفت :من خوفم خاله ..اینم مامانمه ببینید چقد
 دختره فقط دستوا روموهای سام کوید ..ن لبخندی ن حرفی ..

 عجبا ..اروم بهش سحم دادم ..
 اونممچیزی نگفت ..

 امیرعلی :تفت الهه حال نرتد خوب نید ببخوید ..
 + ن باو چ حرفیه ..

 امیر چواش اینور اونور کرد انگار دنبال الهام میگوت ...
 واس همین تفتم :تو جیبمه ..

 ماکان تفت :فک نکنم تو جیب جا بوه ..
 امیر اصح تو باک نبود وتفت :چی میگید شما دیونه ام کردید .

 +باو میگم الهام تو ماشینه اینقد نگرد دنبالش خوابه بیدارم نمیوه . 
 نرتد   تا اون موقع ساکت بود تفت :امیر برو بغلش کن ..ببرش تو اتاق ..

 میر رفت الهام وبغل کرد و بردش تو ..من و ماکان تعجب کردیم ولی ا
 واای خدا صدای این دختر چقدد قونگه ..

 نرتد وسام پوت امیر رفتن تو ..
 وااه وسایلمون   تو ماشینه ..

 زود سرمو کج کردم وتفتم :ماکانی 
 +هان ..

 وسایلمونا میاری باال ..
 باش برو من وسایل میارم ..
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 نداختم روتخت ...با خیال راحت رفتم تو اتاقم خودما ا
 

#82 
 الهام ****

هان چی تفت ..چوالالام باز وبسالالته کردم ..دوباره حرفش اکو شالالد تو سالالرم 
 )))))))))>))))))))))دوستت دارم الهام((((((<((((((((

دوسالالتم داره ..امیر دوسالالتم داره من من منم دوسالالتش دارم ن ن این امکان نداره 
..نالالالالالدای درونالالالالالم فالالالالالریالالالالالاد مالالالالالیالالالالالزد تالالالالالو 

 سسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتت داری ..امیردوووووووو
 داد زدم من امیرو دوست ندارم ....

 تمام مدت چوام بسته بود یهوو صدای در اومد چواما باز کردم امیر رفت ..
صورتم با ناباروری  شکم ریخت رو  وای ن من چیکارکردم ..ی دفعه ی قطره ا

 رو صورتم دست کویدم ..
سر تریه میکنم سرا هیچ وقت  من دارم بخاطر ی پ من ...الهام بهرامی   ب پ

 پسرا براش مهم نبودن ..
 االن دارم واسه یکی از همون پسرا اشک میریزم ....

 کل صورتم خید شد از اشکام ...
 من هیچ وقت اینقد بی سروصدا اشک نریختم یعنی نمیتونستم ..
 اما امروز اشکام اونقد بی صدا ریختن   خودمم متوجه نودم ..

یا ازش متنفرم من  یدونم دوسالالتش دارم  یدونم چ حسالالی ب امیر دارم نم نم
 .وخداااا ..کمکم کن ..
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 از اینک ..حتی خودمم نمیدونم دوستش دارم یا ن ..
 از این بح تکلیفی ...بدددددم میاد ...

 نمیدونم چن ساعت رو تخت نوستم واشک ریختم ..نمیدونم ..
 ی ادم و شکستم ... رفتم از بد تریه کردم من دلولی سردرد 

 نمیدونم اصح چرا تریه کردم ..
 دوباره روتخت دراز کویدم ..

وام  وام بستم ....نمیدونم چقد ب امیرفک کردم   ..چ شد و خوابم وچ ترم 
 برد ....

******************* 
 امیرعلی******

امروز ب الهام تفتم دوسالالتش دارم ..من فک میکردم اونم دوسالالتم داره ..وقتی 
ست حد کردم قلبم  داد شک ست ندارم حد کردم قلبم  زد وتفت :من امیر دو

داره از کار میفته ..ب کسی   غرورما شکست نگاه کردممهنوز چواش بسته 
بود ..بلند شدم بااخرین سرعت از اتاق بیرون اومدم در هم محکم بستم ..پله 

 ها رو دوتا یکی پایین رفتم ...
 خان متوقفم کرد :کجا میری پسرم؟؟ رفتم سمت در خروجی   صدای پدارام

 +میریم بیرون ی هوایی بخورم ..سرم درد میکنه ..
 مریم خانم:پسرم هوا بارونیه ...

 +خاله میرم ساحل و برمیگردم ..
 از ویح خارج شدم ..الهام چجوری تونست باهام اینکارو بکنه ..
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 درسته باید تحمل کنم ..
 ولی تحملم ی حدی داره ..خدایا ..

همیدم چطور ب ساحل رسیدم ..نفهمیدم کی بارون شرو  شد نفهمیدم کی نف
 خید شدم ..

 نفهمیدم ...
 هیچ وقت عاشق نودم وقتی عاشق شدم این شد ..

 کاش هیچ وقت الهام نمیدیدم ..
 کاش ..

 کاش ...

 کاش ...
 بمیرم ..

#83 
 الهه****

 کرد..خودما انداختم رو تختم اخ سرم شکست ..کلیپد ..مخ و سوراخ 
شال انداختم پایین  کلیپد در اوردم همه ی موهام دور برم  ستم رو تخت  و ن

 ریخت داشتم سرما با دستم ماساژ میدادم..
   یهو یکی مث خر )بحنسبت خر(در وباز کرد و اومد تو ..

+هوووی یابو اینجا مگ تویله هد   سالالرتا انداختی پایین میایی توش ..ی 
 ه چیزی ...اهمم اهوونی ..سرفه ایی عطس

 مثحرحریم خصوصیه ...
 ی سره داشتم حرف میزدم ...واه ..
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 این چرا همچین زل زده ب من ....
 ی هان ی چیزی تهی قلبم و قلقلک داد...

 خا  ب سرم خل شدم رفتم پی کارم ..
 داد زدم ,ماکان چ مرتته زل زدی ب من ..یهو ب خودش اومدوتفت :هان ..

:ماکی اون بی صالالاحابا بیار تو خودتم برو پی  چوالالام تو حدقه تردوندم وتفتم
 کارت ..

 چمدونم اورد تو و رفت بیرون ..
 واه این چوع ..؟؟

 ی لباس راحتی پوشیدم وبرتوتم ب رو تخت و ترفتم خوابیدم ..
 س ساعت تمشت ..

با صالالدای شالالکمم از خواب بیدار شالالدم بعد انجام عملیات  رفتم پایین پیش 
 مامان اینا ..

 بودن ...بابا تنها 
 )زن مش رجب نگهبان ویح(مامانم تو اشپزخونه پیش تلی خانم 

صندلی  ستم رو  و سی با خاله تلی ن شپزخونه ....بعد احوال پر سمت ا رفتم 
 تاز  یادم اومد هیچ کدم از بچه ها نیستن.  ..عجبا

 +واه مامان نرتد کو امیر علی ماکان الهام کوشن پ؟؟؟؟
ن سالالاعت پیش رفت بیرون تاحاال پیداش نی مریم :چ میدونم دختر امیر  چ

 نگرانوم ..
 نرتد ام   اصح پایین نیومده ..
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 الهامم   اصح ندیدم...
 چوام ترد شد یعنی چی چرا همه متفرق ان ؟؟؟؟

 بلند شدم و تفتم :من میرم الهام ونرتد بیارم 
 مامان:برو دختر

 رفتم باال تو اتاق الهام ...
 ؟؟؟واه این چرا اینقد خوابه 

 +الهام الهام الهام الهام الهام !!!!!!!!!!!
 الهام الی چواش وا کرد وتفت :چ مرتته ..؟؟

 +بلند شو حوصله ام سررفت ...
الهام بلند شدورفت سمت دشوری ..بدون حرفی بدون فحوی چواشم قرمز 

 بود یعنی چی شده اگ بپرسمم بهم نمیگه باید منتظر بمونم خودش بگه 
 ن میرم نرتد بیارم تو برو پیش مامان ..داد زدم :الهام م

 
#84 

 ماکان ...
 با هزار مکافات چمدونوا بردم باال ..اووف چقد سنگینه ان اینا ..

 کوون کوون بردموون باال ..
 حاال اتاقش کدومه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وون بیرون اومدن وقتی  ستاده بودم پدرام خان ومریم خانم از اتاق هاج واج وای
 هارتا اتاق دیدن ..من و حیرون وسط چ

 اومدن جلو پدرام خان تفت :پسرم اتاق الهه اتاق سمت چپیه...
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 ازشون توکر کردم بدون در زدن رفتم تو ..
 الهه شرو  کرد فحش دادن ..

وقتی الهه رو دیدم نتونستم چوم ازش بگیریم موهای بزرگ وپرپوتش ..دور و 
 برش ریخته ..بود چواش ی برقی داشت ..

 رفت باال ..ضربان قلبم 
شته  شق فر شق الهه ام ..ولی االن فهمیدم عا شتم ب اینکه عا شک دا تا امروز 

 ایی ام   جلو چومامه ..
 با صدای بلند الهه ب خودم اومدم ..

باز اش جلو  های  با مو گه همش چهره خودش  یدم   چی می ولی نمیوالالن
مدم چوالالمامه ..چمدونوالالا تماشالالتم تو اتاقش و بدون حرفی از اونجا بیرون او

 ...رفتم تو یکی از اتاق های سمت راست ..
 خودما انداختم تو حموم  ..زیر دوش وایستادم و اب سرد وباز کردم ..

 
#85 

 امیرعلی *****
 شده بودم موش اب کویده ....

 شدت بارون خیلی کم شده بود..
 باید برتردم ویح..نرتد نگرانم میوه ....

 فک کنم....توشی امم فراموش کردم . ..تو ماشین 
 خیلی سبک شدم نسبت ب چن ساعت پیش ...  با الهام ..حرف زدم ..
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 ن بازم تفتم الهام الهام الهام ..
 چیکار کردی باهام ..

همه جا تو رو میبینم ..همه وقت اسالالمت رو زبونمه الهاممم ..تا ابد دوسالالتت 
 دارم ..

 
 الهه ****

افرت ..تو اتاق الکی اممم االن باس برم نرتد و صالالداکنم عاخه اومدیم مسالال
 نوستن یعنی چی؟

باک وحش  گل ..) باک وحش جن پار   باس بریم بگردیم بریم رسالالتوران 
 وجنگل(عاره دیه. .بدون در زدن پریدم تو اتاق نرتد ..

 اوه له له دخملم خر خونه ...
ی جوریی نگام کرد   ب چیز خوردن افتادم ...ی لبخند کج وکوله تحویلش 

 دادم ..
سبزی درست +ا چیزه نرت سی بدو بریم پایین   ببین تلی خانم ی یک قورمه 

 کرده   انگوتر وتردنبندم باهاش بخوری ..
 نرتد لبخندی زد وتفت :سام خوابه بیدارشد میام ..

وه رفتم  وه خودش میاد ..فک نکنم االن بیدار ب سام بیدار ب وه  +نو عامو نمی
 ..سمتش و دستوا کویدم و بزور دنبال خودم میکووندمش

شته بود  ست نرتد محکم نگ دا ی دفعه حد چرثقیل بودن بهم دس داد .. د
 ..و اصح دور اطراف نگاه نمیکردم ...وسط سالن بودیم فک کنم 

 نرتد نمیدونم چرا خجالت زده تفت :الهه جان دست...
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 اصح حواسم نبود   میگه دستم ..
 داد زدم ..

 ی کف مرتب ب افتخار نوخرشکوفه داده ..
شالالرو  کردن دسالالت زدن منم دسالالت نرتد  رو ویل کردم رفتم ..خوندم همه 

 نرتد چقد قونگههههه ایوالله مبارکش باد 
 نرتد خوش اب رنگههههه ایوالله مبارکش باد..

 إصدای دست ها کی قطع شد ..
 +هییییی مخم چرا میزنی؟

وه   یکی دوباره زد تو  صداش یهوو هنگ کردم تا مخم اومد لود ب شنیدن  با
 .... مخم

 +چن سال ندیدمتون دستتون هرز رفته ..
ماکان رو ب روی من رو مبل نوالالسالالته بود ی دفعه امپر چسالالپوند اخم هاش 

 چپوند توهم ..
 چقد خوشجل شد دلم ضعف رفت براش ..

 دلم غلط بکنه بامن ..
 حتما از دیدن اینا ناراحته. .

 خسییید ..عقده ایی!!
 

#86 
 الهام ****
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اومدم حوله بدسالالت رفتم سالالمت میز ارایش وقتی نگام ب از دشالالوری بیرون 
باهاش حرف بزنم بهش میگم  ید  با یاد امیر افتادم ..امروز  باره  خودم افتاد دو
بهش ی حسایی دارم با این تصمیم دوباره شدم همون الهام قبل لباس پوشیدم 

 رفتم پایین ..
پت ند  با ی لبخ قد ذوق کردم وااایی نگوو .. ها این یدن اون وپهن رفتم  با د

 سمتوون 
شده ...بود ی  ست تنگ  شما اینجا چیکار میکنید دیونه خیلی دلم وا +وهیییی 
شت نگام میکرد جند  ستاده بود دا سالن وای ومم افتاد ب امیر   ته  دفعه چ
نگاش فرق داشت ..تو چوام پر بود از دلخوری خواستم برم سمتش   مامان 

 دستما ترفت برد پیش .....
تون تنگ شده خواست.......خواس حرفی بزنه   صدای الهه =خیلی دلم واس

  وسالط سالالن وایسالتاده بود و دسالت نرتد محکم نگ داشالته بود )الهه:ب 
افتخار نوخرشکوفته بزنید کف قونگ رو (یعنی چی یهوو این کوه نمک شرو  
ترد ب دس زدن ماهم پوالالالت بندش   الهه خانم شالالرو  کرد :نرتد چقد 

 مبارکش بادقونگهههههه ایواللله 
 نرتد بیچاره ام   اصن نگو از خجالت داش اب میود .

 صدای دست زدن تموم شد ولی الهه خانوم تازه شرو  کرده بود ..
 انگار اصح ...مهمونارو نمیدید.

 الهه:نرتد خوش اب و رنگهههه ایوالله مبارکش باد ..
 خخخخخ
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 الهه*****
یدن اراد و اردین ..ار حال شالالالدم از د نه داره ..اردینم خییلی خوشالال کارخو اد 

وع ام پایه ثابت  شیطوون ..همی وون جیگگررر.   ..واردین  وگاه میره جفت دان
 شیطنتامون بود ..

 پریدم بغل اردین ..واای دلم واست تنگ شده خل ..
 اردین خندید وتفت :خرس تنده له ام بیا بیرون...

 ازتو بغل اردین اومدم بیرون ..
 نته ...+االخ توالخ ،،خرس تنده ز

 اردین :خوو منم میگم تو خرس تنده ایی.  ...
 +ارددددیییییییییین ..

 اردین :هاچیه؟؟
 +دررد ..اراد ببینش!!

وید جییغ ام دراومد اراد یکی اروم زد تو مخ اردین و تفت  اردین خندید لپام ک
 :دیگ نبینم الهه رو اذیت کنی؟؟؟

 اردین :باشه ...
 تو سرم و فرار کرد .. از کنارم خواس رد بوه   یکی زد

 جیییغ زددم اردین میکومت ..
 افتادم دنبالش ..

 
 الهه*****
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ست موز انداخت زیر پاش یک  ستم فرار میکردر  ی نفر پو شت از د اردین دا
 افتادنی کرد واییی خهخخهخخ مردم از خنده ..

 اردین کله پاشد .....
 .. ریم میخندیدمرفتم جلوش دستما دراز کردم تا کمکش کنم بلندشه همونطو

ستش رو کمرش  شد ی د ستما کنار زد با هزار بدبختی بلند  ادرین اخموشد ود
 تماشت شرو  کرد غرولندکردن

 ادرین : الهه بمیری مردم از پام اخ کمر ..
 ای الهی نون پنیر سرقبرت و بخور الهی شوهرت افلیج شه ..

 الهی...
 منم هی میخندیدم ..

با دیدن ادرین زدن زیر خنده اونم کفری شالالد وقتی رسالالیدیم پیش بروبچ همه 
سمون ب حالت زار زیرلب  شترمرک های ا سرت بیارم  تفت :الهه یک بحیی 
 بزنن ..

با این حرفش خنده ام شدت ترفت   خاله نسترن اومد جلوی ادرین صورت 
 خودشا چنگ کوید تفت :ادرین مادر چیودی نکنه کمرت شکستع ...

 واج میکنه ..وااییی االن کی باهات ازد
 وهیییی مادر از پرستار بگیرم برات تا تر وخوکت کنه 

 با حرفهای خاله ریز میخندیدم .ادرینم هی حرص میخورد ..
واه صالالورتش چرا اینقد قرمزه االنه   منفجر بوالاله بدو بدو رفتم اشالالپزخونه ی 

 پارچ اب سرد از تو یخچال برداشتم و ..رفتم پیش ادرین اینا ..
 ن نبود جز الهام   ی چومک زد بهم ..کسی حواسش ب م
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 یعنی حلع هواتو دارم ..
صدای فریادش زمین لرزوند  منم جو تیر پارچ اب خالی کردم روی ادرین   

.. 
 ادرین :الههههههههههههعهععههههههه..

 +ها چیههه!!
 اب از سر وروش میچکید..

 اب دهنما با سروصدا قورت دادم 
وت اراد  ست منو بگیره رفتم پ ستارت زد )از همون خوا سنگر ترفتم ارادم ی ا

 خندها   شبیه استارته(..
 +وهیییی اراد بگیر اینو من و میکوه ..

اردین :زهر مار دختره چوم سفید مرض داری اب سرد میریزی رو سرم تو این 
 هوای سرد ..

 خواس من و بگیره   اراد اون سمتی کردم ...
 +خووو ب من چ داشتی منفجر میودی ...

 اد :اردین ویل کن بچه رو ..ار
 اردین خسته شد ..از پله ها رفت باال 

 ارادم خندید ..
 اووووف نفد ما بیرون کردم 

 +خدارو شکر رفت اه ..
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)مامان بهم نگفته بود عمو پوریا میاد ..عمو پوریا دوسالالالت بابامه ..هر وقت 
 ثح کار دارنبیاییم شمال اونهام با ما میان ولی چن سال اردین واراد نمیام   م

) 
 اراد:ورپریده ب چی فک میکنی؟

 +ب درد بچه ها نمیخور  زبونما واسش در اوردم ..
 اراد خندید وچیزی نگفت ...

 دنبال مامان توتم نی ..
 فک کنم تو اشپزخونه هد ..

 درست حدس زدم ..
 مامان تو اشپزخونه نوسته بود ..

قدیم نوالالسالالته و سالالبزی  واای مامانم چقد خوبه فک کردم االنه مث مامانهای
 پا  میکنه ..

 ذهن خیال باطل ..
 توشی دستوه اصح متوجه من نود ...مامانم 

 تماشتم سرجاش ..ی دفعه تلدون رو میزو برداشتمرمحکم 
 با صدای اون مامانم پرید باال .

 مادر:چ مرتتههه دختر مرض داری؟
ن اونجا +خوو س سالالاعته نوالالسالالتم کنارتون اصالالح حواسالالتون نی ..خاله نسالالتر

 تنهاس شما اینجا چیکارمیکنید ..
 +اوال نسترن و نرتد دارن باهم حرف میزنن دوما ب تو چ   چیکار میکنم ..

 +قانع شدم مرسی ..
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مامی:بهت ربطی نداره ولی تو تلگرام واسالالم پی اومده شالالکوفه خانم همسالالایه 
 امون کانال زده ..من هم اد کرده ..

 معروف ب کحنتر محل ..ابروهام پرید باال شکوفه خانم 
 +چ کانالی هد؟؟؟؟

 مامی:خبرها و حوادث دس اول محلع  ...تروهم زده بحث و انتقاد خبر..
 پوفی زدم زیرخنده 

 مامی:بمیری دختر چرا میخندی . 
 +دم  شکوفه خانم ترم ب هر روشی   شده خبراش منتور میکنه ..

 داره ..و..مامی:اره االنم میگ دختر نریمان با شوهرش موکل 
 تو تروه ام داریم دربارشون بحث میکنیم ..

 +تو صدام هنو ته مایه خنده داشت ..موفق باشید..
 

#87 
 ماکان*****

 ی دوش اب سرد همیوه حالما جا میاره ..
ی پیرهن بافت قهویی با ی شلوار کتون موکی پوشیدم موهامم ب سمت باال 

 حالت دادم ...
شت با تل حرف میزد انگار بغیر از ما مهمونای دیگ رفتم پایین ...بابای الهه دا

ایی هم دارن بیخیال ب من چ ..توشالالیم برداشالالتم واس امیر زنگ زدم جواب 
 نداد معلوم نی کجا رفتهههه ..
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 خودما موغول تی وی نگاه کردن کردم ی فیلم توپ تماشتهه بود ..
 از این خارجیی های بزن بزن.  

 با ترجمه فارسی ..
 کردن فیلم شدم .. موغول نگاه

   پدارام خان تفت :چ خبرا از کارو بار پسرم .  
 خحصه شرو  کردیم تپ زدن ..

   صدای بوق ماشین اومد ..
 پدرام خان لبخندی زد و مریم خانم صدا زد ..

 پدارام :خانم بیا مهمونا اومدن ..رفتن استقبالوون ..
 صدای خنده و احوال پرسی باال ترفت ..

 لن ..اومدن تو سا
 ب احتراموون بلندشدم ..
 دوتا پسرجون خوشگل ..

با ی خانم اقای   معلوم بود سنی ازشون تمشته ..ولی خیلی شیک با هموون 
دست دادم نوستیم رو مبلها ی ساعت تمشت داشتم با اراد تپ میزدم خییلی 

 پسر خوبی بود ..
   یهوو صدای الهه اومد   نرتد خانم دنبال خودش میکووند ..

 وسط سالن وایستاد..بیچاره نرتد از خجالت لبو شده بود..
 ی دفعه الهه تفت :ی کف مرتب ب افتخار نرتد خانم ..

نمیدونستم بخاطر چی ..هممون شرو  کردیم دست زدن   الهه دست نرتد 
 ویل کرد و شرو  کرد خوندن ..
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 نرتسد چقد قونگهههه ایوالله مبارکش بادد..
س صدای د شرو  کرد همه تعجب کردن .. ت زدن ها خوابید الهه خانم دوباره 

نرتد خوش اب رنگعههه ایوالله مبارکش باد ی خند  نخودی کردم این یعنی 
 چی دیگ ..

 اراد بلند شد و یکی زد تو سر الهه ..
چوام دراومد ی هان حد خوم عصبانیت پیچید تو کل وجودم اخمام ناخود 

ستام  اتاه رفت توهم ادرینم یکی دیگ زد ..درسته صبانیت د اروم ولی من از ع
 موت کردم تا کاره دیگه ایی نکنم ..

 ی دفعه الهه خودشا انداخت تو بغل پسر  ..
سیدم  شدم از جام کنار پله ها ر شتم با حرص ..و بلند  از روی میز ی موز بردا

.. 
   صدای الهه واون پسره اومد ..

اختم تودهنم پوست الهه داشت دنبالش میکرد پوست موز دراوردم هموشو اند
 موز انداختم جاو پای پسره افتاد ..

 اخیش خنک شدم ..
بعدم رفتم باال نمیتونم تحمل کنم عوالالقم با یکی دیگ دار  خوش بش میکنه 

 منو اصح محل سگم نمیده 
******** 

 
 امیرعلی*****
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شین دیگ ام پار  بود یعنی مهمون دارن....خیلی  شدم دوتا ما وقتی وارد ویح 
 ود نتونونستم بیوتر بمون ..سردم ب

 رفتم داخل صدای خنده و حرف زدن  میومد ...
رفتم تو ..همه همه جمع بود ..دور اطراف نگاه کردم دوتا پسر جون وخوشتیپ 
..وایستاده بودن..و داشت میخندید ومیگفت کجابودیم دلم واستون تنگ شده 

ه )اته الهه بود پ چرا بود ..قلبم وایسالالتاد ... جلوشالالونم الهه اره الهه وایسالالتاد
مات موندم اته الهه بود من اینطوری میودم اون چوای   ب رنگ شب فقط 

 مال عوق من بود ن الهه(..
یخ زدم ....ی دفعه نگاش بهم افتاد خواسالالت بیاد سالالمتم   ی خانم سالالن باال 

 شیک دستوا ترفت ..
وقی بهم ندا ست بگه   هیچ ع سمتم حتما باز میخوا ست بیاد  ه رچرا میخوا

 ..میخواست بگه مزاحمش نوم ..
 بانامیدی ..از پله ها باال رفتم خودما انداختم تو اتاق . ..

رفتم سالالمت چمدونم بازش کردم لباس هام از توش بیرون ریختم ی شالاللوار  
 موکی برداشتم لباس های خید اما از تنم کندم ..

 و شلوار  و پوشیدم .....
 میدید غر غر میکرد ..پیرهن اندامی مردونه ام پوشیدم نرتد 

.. 
 خودما انداختم رو تخت  چوام بستم ..

 چهره الهام اومد جلوچوام ..حرفاش سرما تکون دادم تافکرش از سرم بپره ..
 ولی نود ..اینقد فکر کردم   چوام ترم شد وخوابم برد ..
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#88 

 الهام *****
 تحفیش وهیییی از دسالالالت الهه ..ادرین بدبخت چیکار کرد ..مطمنن ..ادرین

 سر من در میار  همیوه همینطوره. ...
باهاش حرف زذ چون دور  وقتی ادرین رفت الهه از پوالالالت اراد بیرون اومد .و

 بودم نونیدم چی تفتن ..
داشالالتم اونها رو نگاه میکردم   مامان صالالدامون زد واسالاله شالالام ..ماکان و امیر 

 نبودن ..تلی خانم رفت صداشون بکنه ...
ستور میده سفره رو زمین پهن ک وه بابا د وه وقتی جمعیتمون زیاد ب ردیم همی

 سفره رو زمین بندازیم .. ...
 امیروماکان خواب بودن ...

ستم چیزی بخورم متوجه  صحرنتون شام ..ا سه  شدم ..چرا نیومد وا نگران امیر 
شدم از جام رو ب بابا تفتم  سم مهم نبود ..بلند شدم ولی وا نگاه الهه و نرتد 

 بخوابم اشتها ندارم ..:بابا من میرم 
 بابا:دخترم ی چی میخوردی از صبح تاحاال   چیزی نخوردی ..

 +چرا خوردم بابا ..
عمو پوریا :پدارم بزار بچه رو خسالالته اس ..بعد روش وسالالمت من کرد وتفت 

 :برو عموجان 
 الهه:شرت کم اجی ..
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هامم میخورم اراد :اره تو اخرش من هم میخوری فقط جای ال  ادرین :من ب 
 نمیدونم چرا ..شکم تنده نمیوی؟

الهه:اراد جان تای سالالال دیگ ..میبینیم ادرین موهای وسالالط سالالرش میریزه و 
 شکموم تنده میوه مث پنگونا راه میر  ...

 همه خندیدن منم رفتم باال..
 )االن فک نکنید   باز خودما حبد میکنم نوچ ..(

 توشی برداشتم رفتم تلگرام ایدی شکوفع خانم زدم ..
بل اون عکد خودما از رو پی ویم برداشتم وچهارتااز عکد های امیر رو   ق

 رو پرو تل تماشته بود کپی کرده بودم و  تماشتم ..
 بهش پی دادم 

 +سحم عوقم ..
 درجا پی داد,شما؟

 چ دل خجسته ایی داره خانم ..پی دادم ..
 +شکوفه جان عوقم یعنی من و نمیوناسی ؟؟

جلوی خونه پدرام خان دیدم خدابیامرز زهرا خانمم #چرا تو رو ی چند باری 
 خیلی ازت تعریف میکرد..

 اسم زهرا خانم اومد دلم ترفت ..  باعث مرتش شدم.  
 +دقیقا من همونم ..

 #چرا ب من پی دادی!؟
 +وقتی دیدمت عاشقت شدم ..

 میدونم االن از خوشحالی بال در میاره ..
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 بزدارمن هستید#نگین اینطوری امیراقا شما جای 
 خخخخ مردم از خنده نگفت جای پسرمی ..

 +اووه ن ..اینطور نگو شکوفه جون ...دلم میوکنه ..
 #فدات نفد 

 چوام دراومد چ زود وا داد ..
 بهش پی دادم ببخوید من شمارو اشتبا  ترفتم ..وبحکش کردم 

 اگ مث قبلها بودم ..االنا سرکار بود ..
 

#89 
 الهه 

شتم  سفره دا شدم دوغش تاز داره من دوس ندارم سر  نهار میخورم  که متوجه 
بلندشالالالدم و از ایونی که اونجا بود ریختم پایین با داد ماکان )توله چه میدونه 
مال کیه ( نگاه کردن دیدم دوک از سالالرو کله ماکان داره میریزه چنان زدم زیره 

دفعه که چوالالمم خنده که دیدم ماکان داره با قیافه برزخی داره نگاهم میکنه ی 
 .. به چوماش افتاد دلم هری ریخت بدو رفتم تو اتاقم ...........

 
 نیم ساعت بعد 

 
داشتم به ماکان فک میکردم که دیدم ماکان مثل ی حیوان خوب وارد شد سریع 
شرو  کرد  ست دارم  هنگ کردم این االن چی تفت ی دفعه تند تند  تفت: دو
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کسم الهه ام جونم زندتیم عوقم فقط حرف زدن :نمیدونماز کحل شدی همه 
اینو میدونم که خیلییییییی میخوامت خانومی )اوخی که پسالالمل احسالالاسالالاتی 

 قربونش بری الهه (
هنگ کرده بودم نمیدونستم چی بگم که ی دفعه اراد محکم درو باز کرد ماکانم 
چون پوالالت در بود شالالاتاالپ افتاد زمین منم هر هر بهش میخندیدم ی دفعه 

لندشالالد ی پد تردنی یعنی محکماااااااا خو دیه فکم درد ترفت برید ماکان ب
 بقیوو از زبون ماکان بونوید )اوسکولی هم عالمی داره هاااا(

 
#90 

 
 ماکان 

 
داشتم به الهه ابراز احساسات میکردم که اراد ری  استغفرالله بلند شدم ی پد 

فقط میخندید تردنی به این خرمگد مزاحم زدم که پخش زمین شالالد الهه هم 
منم حرصالالم ترفت رو به الهه تفت :هرهر مردم دچار دیوانگی شالالدن اونم پرو 
پرو برتوت تفت :نمیدونستم دچار دیوانگی شدی اومدم جوابوو بدم که اراد 
بلند شالالد تفت اه بسالاله دیه که من ی چوالالمک به الهه زدم الهه هم قربونش برم 

خورد زدیمش بعدش پرتش باهووووووش ترفت سالالریع افتاد به جون اراد تا می
کردم بیرون در اتاق قفل کردم برتوالتم که چوالم تو چوالم الهه شالدم شالیطون 
شالالدم بهش قدم به قدم جلو رفتم اونم قصالالدمو فهمیده بود قدم به قدم میرفت 
عقب تاکه به دیوار برخورد کرد منم بهش چسبیدم تا اومدم لبامو بزارم رو لباش 
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سریع  ی دفعه پدرام خان درو زد منم هول شدم الهه که از حد و حال در امد 
جا خیلیییییییییی  مدش اون بدوووو منم رفتم تو ک قایم شالالو  مد  تفت :برو توک
تاریک بود دستی به جیبم کویدم که دیدم ایووووول دمم ترم توشیمو با خودم 
با سالالختی از تو جیبم درش در اوردم روشالالنش کردم  ته(  اوردم )خودشالالیف

ه خیلیییییییی بزرگ جادار بود ( چراغوه توشالالیمو )توصالالیحی در باره کمد اله
وشن کردم نگاهی به داخل کمد کردم که رسیدم به چیزهای خوشگل موشگل 
الهه خانوم........اته تفتید اونا چی بود )قربونتون برم همتون ذهنتاتون منحرفه 

 میفهمیدید چی بوده(فداتوووووووون برم
 

#91 
 

 الهام 
 

صحبت کردن با  شکوفه خانوم ی بعد از  شکوفه خانوم دلم ترفت اته به جای 
شد(توی  صاحب  شگل جوون بود بعد مخ امیر علیمو زد چی )چه  دختر خو
یک تصالالمیم انی بلندشالالدم پیش به سالالوی اتاق عوالالقم مثل ی حیوان نجیب 
وی  وم تردونم ببینمش دیدم مثل ی پی ست ( تا چ )تاونجیبه البد خرم بی ریا

باو خدا جیگرتو برام نگه داره )اسالالتغفرالله (اهسالالته  ناز تنده خوابیده ژووووون
اهسته بهش نزدیک شدم رفتم باال سرش تاره ای از موهامو کردم تو دماغش ی 
ذره دماغوالالو خاروند بعد بیخیال شالالد دوباره انجام دادم ولی این دفعه سالالمت 
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توشالالش میدونسالالتم رو توشالالش حسالالاسالاله همین جوری که تو هپروت بودم ی 
ماشو باز کرد مثل ی پیوی ملوس دست منو چنگ شد منم دغعه امیرعلی چو

شتم با مخ رفتم  واالاااا خدانکنه (تعادل ندا شه ای که قربونم برید )زبونت الل 
تو دیوار توشالالتی ی چند لحظه که فکر دارم مخم لود شالالالد فهمیدم این دیوار 
شدم  وم  وم تو چ سرمو که باال اومدم با امیرعلی چ شتی هیکل امیرعلی  تو

بودم تو چوالالماش که به خودم اومدو بهش تفتم :دوسالالالت دارم هنگید خیره 
پسالالملم )خولی؟؟( منم دیدم این از هنگ بیرون نمیاد که پارچ ابو خالی کردم 
وقولک  شنیدم که تفت :منتظرتحفی باش ع وت در  ستم از پ روش و فلنگو ب

ید اشیطون من .منم که انگار بهم تی تاپ دادم رفتم تو اتاقمو اهنگ خوشگح ب
 برقصن تماشتمو شرو  کردم به رقصیدن

 
#92 

 امیرعلی 
از وقتی الهام بهم ابراز احسالالاسالالات کرده تو ی جاییم عروسالالی نای نای نای 
همین جوری که داشالالتم قرمیدادم دیدم نرتد اومد تو بیچاره این چندسالالالال 
باجی  ید هنگ کنه بهش لبخند زدم تفتم :جوووونم ا با له کردم  نا اینقدر اه و 

تد خنده ای کرد تفت :داداش بیا شالالام منم بهش لبخندی چاپلوسالالانه ؟؟؟نر
سیدم رفتم پایین تا  ضعم ر سرو و وم خودمو تو اینه نگاه کردم به  زدم تفتم :چ
به الهام رسیدم بوسی از هوا براش فرستادم که سرخ شد منم بلند زدم زیر خنده 

س سال  شدم و بعد از چند سفره متوجه نگاهای اراد به نرتد  وده بود سر  رخ ن
سرخ شده بود خداروشکر نرتسم سرو سامون ترفت داشتم دوک میخوردم که 
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دیدم ماکان داره با لب خونی به الهه میگه )دوس دارم که دوک پاشیده شد روی 
 جلویم که الهام بود با حرص نگاه میکردم منم لبخندی چاپلوسانه فنگو بستم

 
#93 
 الهه 

برم شام منم تفتم :چوم )چه اینا حرف توش  بابا اومد داخل اتاقمو بهم تفت 
کنن (فقط در مصرف غما )شکمو ( یاااااااد اومد ماکان داخل کمد صداشم در 

 نمیاد داره چیکار میکنه یعنی
قورت دادم  نو  ه با ....... اب د کان  ما عه  ف نم ی د ک تش  ی تم اذ خواسالالال

عوضالالی  تجیییییییییییییییییییغ این دسالالتت تو چیکار میکنه ماکان بیوالالور نکب
میمون اشتک اشغال ماکان بیوور با لباس اای ناموسی من افتاده بود هر هر به 
ریش نداشته من میخندید فش دادماااااا عوضییییییی اومد جلوم وایستا یهو منو 
کوید تو بغلوو خندید پرتش کردم اون ور که چون شل بود چنان پرت شد اون 

و ترفتم قلقلکم داد دیه داشالالتم ور حاال نوبت من بود بهش بخندم اومد سالالمتم
جیش میکردم تو خودم با التماس تفتم :ماکان تو روخدا مردم ی دفعه ماکان 
سته بودم  و سریع از اتاق منم هنگ همونجوری ن ولم کرد ی بوس به تونم زد 
که یهووووو ماکان سالالرشالالو از الی در اومد :غش نکنی منمممم که زبون داراز 

 اکانم ضایع شد رفتتتتبرتوتم تفتم :نکه تحفه ای م
 

#94 
 الهام 
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صورتم قرمز  صورتم منم  سفره بودم که امیرعلی دوک از دهنش ریخت تو  سر
شده بود دوس داشتم خفش کنم سفره که جمع کردیمو ررفامم شستیم ی دفعه 
فال  یاد براتون  له ب حا با فال ترفتم خیلی  مه  بازار ی برنا یاد من از  فت ب اراد ت

سته بودیم و شرو   بگیرم همه ن تا اراد برامون فال بگیره تفت : خو اول از کی 
کنم ی نگاه تو جمع کرد که بابام تفت :یاااااا ابرفضل اقا من یکی فال نمیخوام 
ویدم که ی  سری فال ترفتم تفت قراره ازدواج کنید تا دوهفته منت خانوم ک ی 

 ماچش کنم من رفتم منم سرخ شد تفت :
نو شد تفت :پاشو بریم تا بیوتر از این ابرومو بابام تفت جانم بدتر مامان سرخ

نبردی بابا مامانامون رفتن جمع فقط جوانا بودن اراد تفت :خو اول اط خودم 
ید  فال ترفت و خندید تفت :حافظ میفرما شالالرو  میکنم اراد برای خودش 
شکر  شد  سرخ  شقانه ای به نرتد کرد که نرتد  وم و نگاه عا شق ب :قراره عا

جه نوالالد بعد نوبت به امیرعلی رسالالید که تفت :به به حافظ خدا امیرعلی متو
میفرمایید :قراره سالالونت پیغمبرو ادامه بده چهار تا زن بگیره حرمسالالرا بزنه همه 
خندیدن منم چناااااان به امیرعلی نگاه میکردم که انگار همین االن سالالرم هوو 

حاف فت : فال ترفت ت که برای من  عد  چاره ب  ظاورده جیش کرد تو خودش بی
میفرمایید :قراره ی جین بچه بیاری کارخونه جوجه کوالالی درسالالت کنی همه 

 زدن زیر خنده منم تفتم: یا ابرفضلللللللل
 

#95 
 الهه
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واسالاله ماکان فال ترفته شالالد که اراد با حالت بامزه ای تفت :به به ببین اینجا 
نوشالالته مژده دل ازدواجی در پیش داری ماکان ی نگاه خوشالالمل به من کرد منم 

لت کوالالیدم)عجبااا(بعد اراد واسالاله من ترفت تفت :مژده دل  میمونی در خجا
شادتر میکنه ی نگاه به  شما رو  وود و زندتی  شما می ست که وارد زندتی  راه ا
ماکان کردم بلند زدم زیر خنده ماکانم فقط حرص میخورد قرمز قرمزتر میوالالد 

ن دبعدش ولی خندش ترفت بعد کلی دلقک بازی و چرت و پرت رضالالایت دا
بریم بخوابیییم رفتم تواتاق که دیدم خاموش خاموش نزدیک بود جیش کنم تو 
خودم حمله کردم سالالمت اتاق الهام که دیدم بد بخت دومتر پرید باال قیافمو 
وه من پیش تو بخوابم اتاقم جن  شر  کردم تفتم :ابجییی جونم می شبیه تربه 

 له سگ ترشو تموو بیا پیشداره اقا جنه منو میخوریاااااا الهام خندید تفت :تو
خودم بخواب فقط بدوووو که دارم میمیرم از خستگی حمله کردم سمت الهام 
کنارش خوابیدم بدبخت سالالنگکوب کرد خخخخخ فداتوالالم خواهری و دیه 

 واقعنی کپیدیم
 

#96 
 ماکان 

خیلی دلم خواست برم پیش الهه بخوابم دلم اغوش اراموبخووو میخواست 
زدم زیر بغلمو ده برو که رفتیم جلوی در اتاق وایستادمو  رفتم پد ی پتو و بالش

متر 2ی سالالر  کوچولو کوالالیدم که با صالالدای :تو اینجا چیکار میکنی ی نفر 
وم میخندم رفتم جلو ی  وتم دیدم امیر علی که داره هر هر به ری پریدم باال برت
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سکت  وتی بهش زدم اونم با دوتا فش ابدار )چه بی ادب (رفت  پد تردنی م
شبیه تربه اتا وت بخوابم قیافمو  وو تفتم :داداچ بیام پی و وم منم دویدم پی ق

شالالر  کردمو که ی دفعه امیر علی :بزار اول پوشالالکتو عوض کنم بابایی بعد بیا 
پیش من بخواب منم پرووو تفتم :باش فقط بابایی من شماره دو دارم تو هم که 

فت :تموالالو ب ندی امیرعلی ی پد تردنی بهم زد ت کپ منازیحف میب م رو ب
یه  یدم ولی خوب خت امیرعلی خواب یام منم پرو پرو رفتم رو ت مسالالوا  بزنم ب

 تخت این بود که دونفره بود امیر علی هم اومد کنار من کپید
 

#97 
 امیر علی 

شب نصف شب بود تونه ام شد بیدار شدم که برم اب بخورم که دیدم ماکان 
میبوسالالید هیی به من نزدیک داره خواب میبینه فک کنم تو خواب داشالالت الهه 

سیده و بیدارش کردم  شدم تا کار به جاهای باریک نر ست به کار  سریع د وه  ب
هه  فت :اه ال به من ت مار خواب بود  باه میزنی اونم خ تفتم :داداچ داری اشالالت
وماش که به من تفت :اه امیرعلی توعه جوری تفت  ضدحال نزن دیه بعد چ

تردنوو تفتم :دیوث پاشو تموو برو که انگار چندش واری تفت منم زدم پد 
سر جات به تو اعتمادی نید ممکنه منو جای الهه اشتباه بگیری بی عفتم کنی 
ماکان هم خندید تفت :هیچکی هم نه تو بعد پوالالتوالالو کرد خوابید منم پارچ 
خالی کردم رو  پارچ  عد  اب ور داشالالتم اول ی لیوان اب برای خودم ریختم ب

 میرعلیییییییییییییییییییییی که .......ماکان اون با ی داد تفت :ا
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#98 
 الهام 

سبزه ها میدویدم که ناتهان داد  شتم تو  ست امیرعلی ترفته بودم دا توخواب د
ماکان شالالنیدم که تفت :امییییییر علی و امیرعلی از دره پرت شالالالد پایین منم 
ترسالالیدم سالالریع بیدار شالالدم دیدم الهه بازم به خواب زمسالالتونی رفته جوری هم 

ابیده بودیم که هر کی میدید ازمون انتظار بچه داشالالت )خودتون دیه تصالالور خو
کنید (دوییدم سالالمت اتاق امیر علی تا در رو باز کردم دیدم امیرعلی سالالریع 
چوالالمای ماکان ترفت به من تفت :بروووووووو بیرون منم هاج واج جلو در 

 والالالتوایسالالتاده که دیدم امیرعلی دم توش ماکان ی چیزی تفت ماکانم برت
پوتوو کرد به من امیرعلی دویدسمت من تیج )تیج نه خنگ ( منو سریع برد 
ست منم خندم  شو ب وما اتاقم که الهه جیغ زد رفت زیر پتو امیرعلی محکم چ
ترفته بود که امیر علی تفت:الهام لباسات همینو که تفت خوکم زد به لباسم 

به امیرعلی تفتم :ب گاه کردم جیغ زدم رفتم زیر پتو رو  حاال لن باس رو بیرون 
های الهام و الهه ی تاپ و شلوارت کوتاه هم رنگ قرمز ی فصل کتک مفصلم 

یدم گاه کردم د هه خوردم سالالالاعتو ن مازمونو  4از ال ند کردمو ن هه بل صالالبح ال
 خوندیمو خوابیدیم

 
#99 
 الهه 

صبح که بیدارشدم دیدم پیش الهام تو اتاقوو رو تختش خوابیدم و تازه اتفاقایی 
وب  ساس بود منم ی پر از دی اومد توذهنم الهام روی کف پاش خیلییییییی ح
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بالش برداشتمو کویدم زیر پاش اونم اعصابش خورد شده بودو همش داشت 
لگد میپرونت ی دفعه حواسالالم نبود که با اخرین لگد الهام با باسالالن شالالاتاالپ 

م نافتادم الهام خوابالو بهم تفت :چاه نکن بهر کسالالی اول خودت دوم کسالالی م
پرو تفتم: من بیفتم تو چاه چون تو خواهر دوقلوی منی تو هم باید بیای بخاطر 
همین دسالالتوالالو ترفتم کوالالیدم اونم با باسالالن افتاد زمین ی دفعه باهم زدیم زیر 
خنده بلند شالالدم رفتم سالالراک عملیات )منحرفی فک نکنیدا میره دشالالوری (بعد 

 داره قراره که رفتیم تهران من الهام رفت خو حاال به قول مادربزرتم که فراموشی
بریم پیوالالش بزو  دوز  کنیم ی رژ کالباسالالی  به لبام زدم تا رنگ بگیره همین 
بعد لباسالالمم با ی لباس بلند با شالاللوار عوض کردم  الهام همین کارو کرد به 
الهام تفتم بیا حال این دوتا بگیریم رفتیم داخل اتاقوالالون که اصالالح ی لحظه 

م زیر  خنده  امیرعلی و ماکان چنان هم دیگه بغل خوالالکمون زد بعد بلند  زدی
کرده بودن که فک کنم اته یکوالالون دختر بگد االن ی توله از اون زیر در میومد 
شدن  وون بلند  شون کردیم که جفت صدا ستت همو ترفتیم ی دفعه  منو الهام د
ست کنم  شون خورد  بهم  ماکان تفت :الهی حلواتو در سر که پیش هم بودن 

بگیرم امیرعلی کثافت معلوم نید حواسالالش به کوجاسالالت که  از  الهی عزاتو
صبح بمیری امیرعلی هم که الهام قربونش بره  وب پدر مارو در اورد اینم از  دی
کپیده بود بلندشون کردیم بردیموون داخل دشوری تا سرو صورتوونو بووره 
 دوتایی با ی شالاللوار ادیداس که شالالکل هم بود با ی تیوالالرت سالالبز و ابی اومدن

وون کردیم که دوتایی ی بوس به لبامون زدن که  وق نگاه بیرون منو الهام با ع
مردیم از خجالت الهام مثل همیوه داشت امیرعلی زیرلب فش میداد عمووو 
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مورد عنایت قرار میداد منم تو هپروت بودم که ی دفعه ی بوالالکن زد ماکان که 
 که رفتم دومتر پریدم باال فش دادم بدون محل دادن به اونا رفتم

 
#100 

 ماکان 
دنبال الهه رفتم مو دستوو ترفتم که به حالت پرخاش تری دستوو از دستم در 
اورد به صالالورت التی و شالالوخی تفت :هوووووو یابو علفی کجااااا حد خودتو 
که هیچی  ندر سالالفهیم بهش کردم  قل ا عا گاه  مانی ی ن ما چه ژیگول  بدون ب

صبحو ستمو ترفت قرار بود بعد  سواری  منم تنگفت خودش د ند نه بریم قایق 
گاه میکنن منم تفتم :خو  مه ی جوری ن یدم ه نه امو خوردم و د ند صالالبحو ت
تونمه چتونه که همه ریز ریز خندیدن به صحبونه خوردنوون ادامه دادن وقتی 
تموم شالالد همگی رفتیم تا حاررشالالیم اول از خوشالالتیپ خوشالالتیپ ها بگم اته 

عدی یه میگم )امیرعلی (نخیر ب ید ک عدی  تفت نه ب هه( عدی )ال نه ب هام( )ال
نده  له ت ید من من ک خا  رس برسالالر یز ید ( )خودت بگو من دیه مخم هنگ
خنگ خان )خودشیفته (ی تیپ اسپرت زدم با شلوار کتان و بلوز مردونه سفید 
ستمو ی  شملمو که یادتاری بابام بود ب ساعت خو شیدم  وکیمو پو کراوات م

بازی در میاوردم که دیدم امیرعلی دسالالت به موهام کوالالیدم جلوی اینه میمون 
اومد تو با دیدن من جلوی اینه که زبونمو در اورده بودمو دسالالتامو مثل توریل 
زده بودم زیربغلم امیرهلی پقی زد زیر خنده تفت :نظرت چیه بری داخل باک 
وحش بجای میمون بازی کنی  پول خوبی داره جعبه دستمال کاغمی ورداشتم 
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به فکرر کرده غش نا پرتش کنم به امیر  علی خورد تو صالالورت  بابام حاال خو
کرده وترنه چوب تو استینمون  میکرد مامانم هی باال سر بابام میگه :الهی بگم 
سادتی مامان زد و  خدا چیکارت نکنه مرد اینجا چرا خوابیدی بابا ی لبخند به 
 بغلش کرد و تفت :قربون خانوم سالالالادم برم منو امیرعلی خندیدیم که مامان

 سرخ شد تاااا اینکه دخترا اومدن با چه تیپایی
 

#101 
 الهام 

مارو دیدن  کان و امیرعلی وقتی  ما که  یپ خفن زدیم رفتیم بیرون  هه ی ت با ال
وکم  ست منو ترفت پرت کرد تو اتاق خ وون زد که ی دفعه امیرعلی د وک خ
زد چیکار میخواست بکنه هی من رفتم عقب هی اون اومد جلو من رفتم عقب 

شت رو او شو تما ستام که امیر علی لبا وتم به دیوار خورد وای ن اومد جلو تا پ
لبامو تمام رژ لب با ولع خورد منم تقح میکردم تا از زیر دسالالتش فرار کنم ولی 
نوالالد ی نیم سالالاعت تو لب بودیم که امیرعلی بیخیال شالالد ی دونه زدم تخت 

ومو خراب کردی امیرعلی هم تفت  وور ارای وو تفتم :بی ش :حقته ارایسینه
شد بعد باهم رفتیم بیرون که  شدنش قند تو دلم اب  فقط تو خونه با این غیرتی 

 دیدم بله ارایش الهه خانوم مثل منه  امان از دست اینا
#102 

 الهه
ماکان پرتم تو اتاق خودشالالم اومد خوالالکم زده بود نمی تونسالالتم حرکت کنم با 
شت به خودم اومدم از الی پاش اومدم فرار کنم  سمتم بردا قدمی که ماکان به 



wWw.Roman4u.iR  150 

 

ست وپا میزدم که ماکان خوابوندم روی  شو جمع کرد او زیر د ضی پاها که عو
شیدم به خودم که وا شتم می شرو  کرد قلقلک دادن دیگه دا  ماکان ولم زمین 

کرد روم خیمه زد لباشالالو تماشالالت رو لبامو با ولع لبامو خورد وقتی قوالالنگ با 
لباش نیم ساعت لبامو ماساژ داد دست از سرم برداشت و بلندشدبه منم کمک 
کرد تا بلند شم  تره ای از موهامو که برای خوشگلی جلوی ماکان تماشته بودم 

وون کرد بعد به  ش ست نواز ستادو بیرون ماکان با د شالمو فر ارامی به داخل 
وید جلو تفت :از این به بعد موهاتو بزاری بیرون و رژ غلیظ بزنی از  شالمو ک
این تنبیه ها در پیش داری منم پرو پرو پوزخند زدم ارام تفتم :هه کی که بدش 
بیاد ولی فک کنم شالالنید چون زد زیرخنده تفت :پروی خودمی از اتاق اومدم 

ساژ  بیرون که دیمم الهام ستاده بود به لباش نگاه کردم که دیدم اونم ما اونجا وای
لبی داشت چون لبش ی ذره ورم کرده بود بعد نیم ساعت چرت وپرت پروندن 

 رفتیم به سوی قایق سواری هورااااااااااااااا )نی نی کوچولو شوهرم میخاد (
 

#103 
 ماکان 

رتوت دیدم یم که موقع ببا امیرعلی رفتیم برای قایق سواری بلیط بگیریم برترد
تا از این  ند یک 3چ یاااا )رگ غیرتش زدبیرون( نزد چه ژیگول ابرو خواهر تاب

شدن یکیوون که فک کنم فرماندشون بود به الهام و الهه تفت :بخورمتون منو 
شده بودیم باهم تفتیم:بهت نمیاد از این توها  وون نزدیک  امیرعلی که دیه به

ن داشالالت مونده بودن چیکارکنن از اینکه ازشالالون بخوری قیافه الهه و الهام دید



 151 طونیدوقلوشروش یها یاج

دفا  کرد ذوق کنند یا باهامون قهرکنند بخاطر حرفمون یا بخنند من و امیرعلی 
هم که به حرفمون فک کردیم خندمون ترفت یا مگه جرات داشالالتیم بخندیم 

به 3اون  ند  یاا بخن کل منو امیرعلی زرد کنن بترسالالن  تا هم مونده بودن از هی
با غرش امیر علی وحمله اش به سمت اونا )شیره .....پاکتی (مثل حرفمون که 

 دخترا جیییییییییییییغ زدن فرار کردن د
 

#104 
 الهام

با پسرا رفته بودم قایق سواری البته به سام و نرتد و اراد اینا هم تفتم بیاین ولی 
به دور بر  گاه  باز من رفتم تو هپروت امیرعلی کو؟؟؟ی ن عه  عه  قبول نکردن 
کردم دیدم ی دختر تو بغل امیرعلییی منه خوالالکم زد با خید شالالدن تونه هام 

شتم ک شدم به طرف امیرعلی قدم بردا وت ی نگاه متوجه زمان  ه امیرعلی برت
بهم کرد تا اومد حرف بزنه ی چک جانانه بهش زدم دویدم سالالمت خونه که به 
اونجا نزدیک بود میخواستم خودمو بکوم پد تو ی تصمیم انی قرص برنج از 

ته بودن جایی چون کسالالی خونه نبود برداشالالتم  که انگار رف مامان  تا 8کیف 
 انداختم باال وبعدش .........

 
#105 

 لهه ا
با ماکان داشالالتیم قایق سالالواری میکردیم که دیدم امیرعلی کنار ی دختره که 
نمیوالالناختم وایسالالتاده کحفه دسالالت داخل موهاش میکنه ماکان داشالالت حرف 
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میزد که متوجه شالالد حواس من جایی دیه ای نگاهمو دنبال کرد که خوالالک زد 
غلوالالو بعد با خوشالالحالی تمام از قایق خارج شالالد به سالالمت اون دختره دوید ب

براش باز کرد منم که خوالالکم زده بود با تکون خوردن قایق قصالالد پیاده شالالدن 
ماکان به خودم اومدمو از روی حرص ماکانی که میخواسالالت پیاده شالاله پرت 
کردم داخل اب که چون کم عمق بود چیزیش نوالالد که برتوالالت با تعجب اول 
له  خا خانوم  خانوم حسالالود اون  گل  فت :خوشالال نده ت با خ عد  گاهم کرد ب ن

وچیکمه خوالالکم زد مگه میوالاله اومدم بگم دروک میگی که خانومه که ماکان ک
خاله اش معرفی کرده بود اومد پیش ما البته با امیرعلی و تفت :خاله جان چی 
سحم  ویدم تفتم : شد؟ خوبی؟ من که هم خندم ترفته بود هم خجالت میک

گل خانوم که خاله ای نگاهی بهم کرد رو به ماکان تفت :ماکان خاله این خوش
معرفی نمیکنی ؟من بیوتر شرمنده شدم که ماکان بیوورم که باکمک امیرعلی 
اومده بود بیرون همونجوری خید منو چسالالبوند به خودشالالو تفت :خاله این 
ویدم با  وق من خانوم من نفد منه منم خجالت ک سود ع شگل خانوم ح خو

وو بردم :ماااااکااااااان که خاله اش خنده ای کرد سم تفت بهتر بریم  اعتراض ا
سرما نخوره همه موافقت کردن رفتیم داخل ویح فقط من  داخل ویح تا ماکانم 
 موندم الهام کجاست یعنی ؟؟؟؟؟)چه عجب یاد خواهرت افتادی (...........

 
#106 

 امیرعلی 
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رفتیم داخل ویح هر چی الهام صالالدا زدم جوابمو نداد نگرانش شالالدم همه ی 
الهه هم رفته بود رو مخم هی میگفت الهام  سالالوراخ سالالومه های خونه توالالتم

هه دور  یدو ال له فهم خا با اشالالالاره من  که  کار کردی خواهرمو  جاسالالالت چی ک
کردتفت :بیا من برات توضالالیح میدم با ماکان رفتیم کحنتری هااا و بیمارسالالتان 

ساعت  ست یعنی تا  شتم میمردم کجا شتم 12هااا هیچ جا نبود دیه دا شب دا
ه زنگ زد تفت :زود خودتو برسالالون منم نمیدونم دنبالش میگوالالتم که خال

ماکانو چه جوری سالالوار ماشالالینم کردمو تازشالالوو ترفتموو رفتم به سالالوی ویح 
وقتی با سالالرعت به سالالمت خونه دویدم صالالدای خنده شالالنیدم شالالک کردم رفتم 
داخل خونه که دیدم الهه از خنده داره سالالرامیک تاز میزنه الهام با حرص به 

لهه سالالرامیک تاز میزدن نگاه میکرد حرص میخورد هموالالون که داشالالتن مثل ا
دسالالتش روی شالالکمش بود رفتم داخل تفتم :میوالاله یکی بگه اینجا چه اتفاقی 
وی  ست به جاش خاله تفت :خانوم اومده خودک افتاده ؟؟اله اومد بگه که نتون
کنه به جای قرص برنج قرص اسالالهال اور خورده میدونی از کجا پیداش کردیم 

دن زیر خنده منم که خوکم زده بود با صدای خنده بلند دستوویی ساحل و ز
ماکان به خودم اومدمو سالالرامیکو تاز میزدمو خداروشالالکر میکردم که الهام 
اشالالتباهیی خورده وترنه معلوم نبود چه بحیی قرار سالالرش بیاد دور از جونش 
شد اونروز  وتر  سمت خونه خنده ما بی شکر تفتنم ی دفعه الهام دوید  سط  و

شد الهام برد شکر خطر رفع  صل کردیم خدارو سرم بهش و ستان ی  یم بیمار
 وقتی رفتیم خونه ..........

 
#107 
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 نرتد****
الهام هرچی تفت بریم قایق سالالواری قبول نکردم اصالالح حوصالالله نداشالالتم این 

 روزها یکم یجوریم با کارای اراد ورفتاراش ..
وه من ستگاریم ولی ن  نمی جون  ی دختر حتی بهم تفت رفتیم تهران میادخوا

 دم بخت نیستم من ی زن مطلقه ام ..
االنم اته حسالالام)شالالوهرسالالابق اش(بفهمه من میخواهم ازدواج کنم اراد زنده 

 نمیزاره ..
 من میدونم از اون سادسیمی هیچی بعید نید ..

شبختی میخواهم  شادی میخواهم منم ی نمه خو شدم خداا منم  ستهه  دیگه خ
 داشته باشه ..میخواهم پیش مردی باشم   دوستم 

 واسش مهم باشم ..
تو همین فکرها بودم   ..یهو صالالدای در ویح اومد ..صالالداش انقد زیادنبود 

 بونوم ولی حد کردم حساس خطر ناامنی اشفتگی ..
 ترس نمیدونم ..باز دیونه شدم ..

 خدایا چیکارکنم ..
االنم   هیچکی خونه نید پدرام وخان و مریم خانم با مهموناشالالون بیرونن 

 ..اراد و اردین هم   رفتن ...
 من حد میکنم حسامه
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یده بود ..حسالالالابی   نه ایی   روب روی تختم بود ..خودم دیدم رنگم پر توای
لرزش دسالالتامم شالالرو  شالالد   صالالداش   مث ناقوس مرگ توتوشالالم اکوو 

 شدددد..
 حسام:هوووی دختره روانی کدوم توریی؟؟؟؟؟؟؟؟

 صدای باز کردن درها میومد ..
 بیوترشد ..لرزش دستام 

 پوت در اتاق من بود ترس همه وجودما ترفت..
   در با صدای وحوتناکی باز شد ..

 چهری اون اشغال تو چارچوپ در نمایان شد تو دستش ی تفنگ بود ..
 

#108 
اب دهنما قورت دادم ..من از این مرد متنفررررم خدایا ی قطره اشک از توشه 

 چوام سرخورد رو تونه ام ..
نزدیکم وتفت :به خانم روانیه چرا اومدی شالالمال اخه ..تو باید توشالاله اومد 

اسایوگا  باشی ..اونجا بمیری ی دفعه موهام کوید   از درد اشک جمع شد 
توچوالالام ..چوالالمش ب سالالام   روتخت خوابیده بود افتاد موهام ویل کرد 
خواس بره سالمت سالام   ی دفعه ب خودم اومدم جیغ زدم ن ن حسالام لطفاا 

 ه خودته چیکار میخواهی بکنی ..اون بچ
وونیم وتفت :ببین زنیکه  شت رو پی ساییدو تفنگ تما شا روهم  سام دندونا ح

 هرزه این بچع مال من نیید ...این ی حرمزاده هد ..
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هق هق اما توتلوم خفه کردم وتفتم :حسامم باور کن ..سام بچه توهه ..چوام 
 بستم 

 ی صدای شلیک تلوله اومد ..
 حوتناکی حد کردم ..تو سرم درد و

 ح ..ح..حساممم.
 

#109 
 نرتد***

تریه سالالام باعث شالالد ب خودم بیام چوالالمام بسالالته بود یعنی من مردم.صالالدای 
 ..خواستم برم سمتش وحوی دستم پیچوند

 +اخ حسام ویلم کن میخواهم برم پیش سام ترسیده. .
 +مااااامااان و ویل کن ..)باتریه البته(

 شیطانی حسام بلند شد ....ی دفعه صدای خنده 
سیدی؟؟اخه من   هنو خییلی باهات کار دارم نمیخواهم  سام :اووه عموتر ح

 تو مامانرخل اتا بکوم ..
سام بود  اون تلوله ام توببین کجا خورد)ب قاب کنار تخت   عکد منو امیر 

 رو عسلی اشاره کرد (..
ستم  ستم درد ترفت خوا ستما ویل ی لقد زد افتادم رو زمین د شم   ید  بلند

لقد تو پهلوم زد صالالدای تریهه سالالام و خنده حسالالام تو سالالرم اکو میوالالد ..ن ن 
 نمیمارم باز منو خورد کنه نمیمارم ..
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 من ی زنم اراده کنم میتونم زمین و زمان تغییربدم
 

#110 
 الهه 

الهام از بیمارسالالتان مرخم کردن اوردن خونه دور هم نوالالوالالته بودیم میگفتیم 
در باز شد اراد اومد داخل ما هم که فک میکردیم این دوتا میخندیم که ی دفعه 

با همن امیرعلی بلند شالالد تفت :داداش پد نرتد کو ؟اراد تعجب کرد تفت 
مگه با من بود ی لحظه خاطراتی که نرتد اون سری داخل خونوون از شوهر 

دم سالالابقش تفته بود اومد داخل ذهنمو ی جیییییییییییییییییییییغ فرابنفش کوالالی
ماکان چون نزدیکم بود داد زد تفت :زهرمار چته ؟؟منم ی دونه زدم پد  که

وتمو کردم  صحبت کن میمون و با حالت قهر پ ست  وو تفتم :با من در تردن
بهش که تفت :یا ابرفضالالل قهر کرد منم بهش محل ندادم اومد بغلم نوالالسالالتو 
تونمو بوسالالید تفت :اته باهام اشالالتی کنی میبرمت شالالهربازی برات بسالالتنی 

بده الهام و پا سالالتیل میخرم سالالرمو بلند کردمو تفتم :واقعنی ؟؟؟تا اومد ج 
امیرعلی باهم چندتا سالالرفه کردن که من متوجه چوالالمای ترد مامان و بابامو و 
لبخند معنی دار مامان بابای ماکان ی نگاه به خودم کردم که دیدم بغل ماکانم 

جیغ جیغو اومدم  ی جیغ دی زدم که الهام ی پد تردنی بهم زد تفت :زهرمار
موهاشالالو بکوالالم که با صالالدای مادر امیرعلی که از وقتی اومده بود تو جمع ما 
خوب شالالده بود به الهام میگفت :عروس تلم عروس تلم مامان ماکانم به من 
میگفت بسالالوووووزید )ایییییییش انگار تحفه ان( به خودم اومدیمو امیرعلی و 

پیوش بحی سرش بودیم مامان اینا الهام دویدن سمت ارام خانوم ما هم رفتیم 
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بانی بود اینو از  یدادن ارامش میکردن امیرعلی عصالال ند م داشالالتن بهش اب ق
 صورت قرمز شدش میتونستی به سادتی بفهمی که ی دفعه نمیدونم چی شد

 
#111 

 نرتد***
 اره زن ها اراده کنن میتونم کوه جاب جاه کنن.  منم زنم ..

 اصح ب کی؟؟ نمیدونم  کی احسام زنگ زده بود
 دقیق شدم رو مکالمه اش ..

 نریمان بچه ها رو بیار تو این زنیکه هرزه و بچه اش از اینجا ببرن ..
 وقتی دید دارم نگاهش میکنم ی نیوخند بهم زد ..چیه کم کتک خوردی؟؟؟

 نمیتونم ریسک کنم بیوتر اینجابمونم ..اونجا ب حسابت میرسم ..
ام حسام ..لععننننت بهت ..نمتونستم جلو با این حرفش ته دلم خالی شد حس

روش اینو بگم چون میترسالالم ازش هنو ی چن ماه نید   از اون اسالالایوالالگاه 
 لعنتی بیرون اومدم ..

هنوز ب کسالالی نگفتم   بخاطر اون چیز لعنتی   بهم تزریق میکرد از هوش 
میرفتم ..بخاطر اون چیز الل میوالالدم ..اوالش خیلی تقح کردم ولی بعد کوتاه 

 اومدم ..
 خیلی انگار تو فکر بودم حسامم   وقتی رنگ پریده منو دیده ..

 همین واسش کافی بوده ..
 سرمو بلند کردم موهای بلندلختم از رو تردنم سرخوردن ..



 159 طونیدوقلوشروش یها یاج

ساله با موهای موکی لب  تو چارچوب در ی پسرجوان فک کنم بید و هفت 
شد  ..وق شونه نمایان  سلی ..هیکل چار وای ع سب چ وت ودهن منا تی ب پ

سرش اشاره کرد تازه اون غول تون ها رو دیدم اومدن سمتم بلندشدم خواستم 
وام  ستمال جلوی دهنم ترفت چ ون ها ی د سام   چن تا غول ت سمت  برم 

 سیاهی رفت ..
 و بیهوش شدم 

***/**************** 
 اخ سرم چقد درد میکنه چوام باز کردم من کجام ..اینجا کجاست ؟؟

اومد من کتک های حسالالام نیوالالخند مسالالخرش نریمان اون غول ی دفعه یادم 
 تونها ...دستمال جلوی دهنم بیهوشی...

فک کردن ب این چیزها باعث شد ی ان ب خودم بلرزم ..س ..سا..سام ..اون 
کجاس چیکارش کرد جیغغغغ زدم نفهمیدم چطور از روتخت ی نفره پریدم 

ب در میزدم و حسالالام  پایین خودم ب در اهنی رسالالوندم با موالالت های نحیف
 صدا میکردم ..

وتر  وتر وبی ستام توجه ایی نکردم چون دردی   تو قلبم افتاده بود بی ب درد د
 بود اشک میرختم و در و محکم میکوبیدم ..

 
#112 

 شخم مجهول***نریمان**
 قلبم دیونه وار ب قفسه سینم میکوبید ...
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سه نر شدم تو چاره این نررت واش ترس ودیدم از تد من با دیدنش ی جوری 
سما  شت همین االن زیر همه چیز میزدم و نرت شدم ..اته امکان دا خودم متنفر 
بغل میکردم اونقد ب خودم میفوالالوردمش تا حد اش کنم دلم واسالالش تنگ 

 شده بود خییلی.  ..
 اشکاش مث خنجری بود   تو قلبم میزدن ..

کرد م بی قراری مینگاهما ازش ترفتم ..ب سالالینا اشالالاره کردم ..رفتم پایین قلب
 بدجور حسام اومد کنارم ...

 خدا میدونه من چقد متنفرم از این مرد ..
 حسام :نریمان بیا بریم اونها رو خودشون میارن ..

دندونما رو هم فوالالار دادم   نتونم چیزی بهش بگم همه چیز خراب کنم ..از 
 ویحی   نرتد توش بود بیرون اومدم ....

 زانتیای سفیدش شدیم پوت رل نوستم و حرکت کردیم ..همراه حسام سوار 
صب کن  سام قهقه زد وتفت :نریمان االن ببین من با نرتد چیکار میکنم .. ح

 امیرعلی رو ب توه خوردن میندازم ..
 ی لبخند مصنوعی رو لبام اوردم ..

سی خو  ست هیچ وقت با ک شت ..میدون وتر از این ازم ندا سام انتظاری بی ح
 نمیگیرم ..

 خیییلی سختی کویدم تا تونستم اعتمادشا جلب کنم ..
سم  شماره ترفت وتفت :اون دختره هم وا شت و ی  شا وردا شی ا سام تو ح

 بیارید فقط خیلی موارب باشید ..
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#113 

 نرتد***
وت در تکیه دادم ..خدای مم  شدم ب پ اینقد تریه کردم و جیغ زدم   ناامید 

 سام من کجاست ..
تاقی ا یا زیر زمین تازه چوالالمم ب ا فک کنم  باری بود  تاد   توش بودم..ان ف

 ..دیوارهاش سیاه بود..
قه اونجا  یاهی وچر    چندشالالم من چن دی ی تخت ی نفره کهنه پراز سالال
تمرتیده بودم ..ی صندلی چوبی توشه اتاق افتاده بود ..دیگه چیزی توش نبود 

 خالی خالی بدون فرشی موکتی ...بدون المپی ...
حال خودم هق  گار کسالالی ب  جاس ان چه ام ک جام ب تاکی این خه من  زدم ا

 صداهای منو نمیونید..
 اینجا کجاس حتما امیر نگرانم شده ..

 
#114 

 امیرعلی***
سمت اتاق نرتد  سرعتم دویدم  صبانیت ب نفد نفد افتادم . ..باتمام  از ع
درو باز کردم تختش بهم ریخته ..بود شالالال نرتد افتاده بود کف زمین همه ی 

بهم ریخته بود حسالالام حسالالام اون اشالالغال.  ..بازم باعث عماب خواهرم  اتاقش
شدن  وما ب من خیره  سابی بهم ریختم ..رفتم پیش بقیه ....همه چ شد ..ح

 ..ی لبخند مصنوعی زدم و تفتم :نگران نباشید..من نرتد پیدا میکنم . 
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 رو ب الهه تفتم :الهام کجاس؟
 .الهه :رفت از تو ماشین توشی اشا بیاره .

 +اهان باشه 
 رو ب ماکان تفتم :ماکان بیا دنبالم ..

رفتیم سالمت پارکینگ همه جای پارکینگ زیر رو کردم الهام نبود حرف حسالام 
 تو سرم اکو شد . .

 )))ازت انتقام میگیرم و....((
 چوام و بستم وداد زدم بازم خدایا ..

هنگ ماکان دسالالتوالالا تماشالالت رو شالالونه اروم باش دادا پیداش میکنیم ب سالالر
 اطح  دادم ..

 
#115 

 نرتد***
سته بودم هق زدم و ب زندتی لعنتی هم فک  و ساعت رو زمین ن نمیدونم چن 

 کردم   پلکام ترم شد و خوابم برده بود ..
 باصدای الهام بیدارشدم :نرتد نرتسی اجی بیدارشو..

 ی هان خوشحال شدم فک کردم همه ی اتفاقات ی خواب بودن ..
..سالالامم کنارم خوابیده با این فکرها با هیجان چوالالمام بازکردم.  االن تو اتاقمم 

.. 
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گ جلوی چوالالمام بود ..با دیدن لبخندش منم لبخند زدم الهام با لبخند بزر
 ..سرم تردوندم دور اتاق حد کردم 

 +بازم این اتاق لعنتی. ..
تردوندمو با با هیجان زده شالالدن  الهام   ی جیغ کوالالیدچوالالام ب سالالمتش 

 اری تفتم :الهام خوبی؟صدای خش د
الهام با هیجان دسالالتاش بهم زد وتفت :عالیهه ام . دفعه قبل   دزدیده شالالدیم 

 مث پرنسد ها بودیم اما االن حد قونگ ی ادم زندانی اسیر دارم ..
 اخخخ جوووونمی جووون ...چفد اینجا قونگههههه...

نه  خدای من این دیو گاه میکردم  هام داشالالتم ن با چوالالالای ترد شالالالده ال
 هد؟؟؟؟؟؟؟

 
#116 

 الهام****
 تو فکر بودم یعنی کی نرتد رو دزدیده؟؟

دسالالت کردم توجیبم توشالالی ام نبود.  ..اها تو ماشالالین جاتماشالالتمش.  ب الهه 
تفتم من میرم توشالالی اما از تو ماشالالین میارم ..سالالرشالالا تکون دادم ..منم رفتم 
 سالالمت پارکینگ ..از توجیبم سالالویئچ ماشالالین دراوردم ..خواسالالتم برم سالالمت

 ماشین   یکی جلوی دهنما ترفت ...
 واه این کیه مث االک جفتک پروندم ..خخ)دیگ دیگه(..

 اونهام محکم نگه ام داشته بودم  بعد اندی تحمل انداختمن تو ماشین ..
 +اییییی کمرم هی درد بیفته تو دستاتون ای ب زمین داک بخورید ..
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 یهو یکی از اون غول تون ها تفت :ببر صداتو 
 دون فکر تفتم :باچی ببرم؟؟منم ب

 مردیک حرصی شدوتفت :با چاقوی عمه من ..
 ادای فک کردن در اوردم 

وخندی بهش زدم  واش دراومد ..از پروی من ..منم ی نی +فکر خوبیه مرده چ
مسالالیر نگاهما تغییر دادم ..ولی دوباره ب سالالمت همین صالالدا کلفته برتوالالتم 

بودم میخندیدم مرده کفری شالالد ..یهوو زدم زیرخنده ..همینطوری دلم داشالالته 
 وتفت :مرض داری میخندی؟؟

 یهو ساکت شدم وتفتم :عمت مرض داره دوما با دیدن قیافه تو خندم ترفت ...
شم  ون درافتادم   من تا زانوها دوباره زدم زیرخنده ..فک میکردم با ی غول ت
شت ولی  سید و هیکل ریزی دا شود اون تا زانوهام میر سم ولی برعکد  نمیر

 دونه ..مر
 نی قلیونم نبود ای یکم خوب بود ترشی نمخورد ی چی میود ..

 مرده ی ی چوم غره بهم رفت رفت سمت توشی اش ..
 زوم کردم رو خیابونها ...

 تماشت بیهوش شدم ..یکی از اون غول تون ها ی چیزی رو دماغم 
*****///************** 

 با سوزش تلوم چومام باز کردم ..
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نک  جه ب اطراف و موقعیتم رفتم +إ...ای بدون تو نه .. نرتد رو ب روی م
شد ..حتما فک کرده  شن  واش پروژکتور رو سمتش وبیدارش کردم اول تو چ

 ویحی ماست ...
 

#117 
 الهام****

 نرتد چواش دور اتاق تردوند وتقت :بازم این اتاق لعنتی ..
نگ اینجا از با این حرفش منم بلند شالالالدم ی دور اتاق نگاه وایییی چ قد قوالال

 هیجان ی جییغغغغغغغغغ کویدم بدون توجه ب نرتد..
 تفت :الهام خوبی؟  نرتد باصداس خش دار و دورته ایی 

با هیجان دسالالتام ب هم زدم وتفتم :عالیهههه ام ...دفعه قبل   دزدیده شالالدیم 
 مث پرنسد ها بودیم اما االن حد قونگ ی ادم زندانی دارم ..

 اینجا قونگهههههه .. اخخخخخخ جوووووووون چقد
اصح باور نمیوه مث تو  رمان ها وای جای الهه خالیه االن حتما میان شکنجه 
ون منا واای خدای من  ام میدن وااییی بعدم تهدیدم میکنم اگ حرف نزنم میک

 دمت تررم ....
با  یدم  عه چهره  نرتد د گاهرمیکردم ی دف باری ن یا ان تاق  همینطوری دور ا

 ام میکرد  ..چوای قلمبه نگاه 
 چهره اش خیلی بامزه شده بود نتونستم جلوی خنده اما بگیرم زدم زیر خنده ..

 نرتد ..دیگه چواش داشت درمیومد پاشد وایستاد رو ب روم ..
 نرتد:الهام خوبی؟؟؟؟؟؟؟
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صدای باز کردن  سرمو تکون دادم یهو  شت : صدای   هنو ته مایه خنده دا با 
 قفل قدیمی رو در اهنی اومد ..

منو نرتد جفتمون چوالممون ب در بود   چهری ی پسالره خوشالتیپ خوش 
 هیکل تو چارچوب در نمایان شد ..

 اوووف )ب چوم برادری (عجب جیگریه ..
 یهو با نیوگونی   نرتد از بازوم ترفت ب خودم اومد جییغ زدم 

 +ای بمیری نرتد بازوم سوراخ کردی چ مرتته ؟؟
ورد چیزی نگفت تمام مدت این پسالالر نرتد یهو قرمز شالالد و سالالرشالالا پایین ا

 جیگره زوم بود رو نرتد ..
شرو   ستم بکنم   تردو خا  های تو اتاق رفتن تو تلوم  سرفه الکی خوا ی 

 کردم سرفه کردن ..
 نرتد تفت :واای الهام خوبی چت شد ..

 اون پسره ی لیوان اب داد دست نرتد و تفت :بده بهش ..
 بود دست دراز شده پسره   خوک شد ..بدون توجه ب نرتد   مات مونده 

 دستم دراز کردم لیوان اب برداشتم با ی نفد سر کویدم ..
 +اخییییش راحت شدم ..

 پسره و نرتد   انگار ب خودشون اومدن ..
پسالالره ی)نریمان( اشالالاره ب پوالالت سالالرش کرد   ی کوتوله خوشالالگل دسالالت 

 ترفت اورد توسام 
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#118 
 نرتد*****

پاشالالالدم  خدای من الهام دیوونه ید این تحمل کنه  با شالالالده بیچاره امیر ..  
 وایستادم کنارش وبا تعجب   تو صدام پیدا بود تفتم الهام خوبی؟؟؟؟؟

الهام هنوزم میخندید شالالرشالالا تکون داد ی دفعه صالالدای در اهنی اومد   یکی 
 سعی داشت بازش کنه ..

ش شنمیدونم ی حد قونگی تو قلبم اومد انگار ی حسی   خیلی وقته فرامو
کردم نمیدونم تیج شدم و زوم شدم رو همون مردی   در باز کرد تو نگاش ی 

 چیزی بود   در  نمیکردم ..
 ی دفعه چومم ب الهام افتاد   زومه رو نریمان ..

نمیدونم از نگاه خیره الهام بدم اومد دوس نداشالالتم انگار ی چیزی تو وجودم 
 تحریک میود ی حسی نمیدونم چی تیج بود ..

 ینکه بخوام ی نیوگون از بازوی الهام ترفتم ..بدون ا
لت  جا یدم خیلی خ مدم حرفاش نمیوالالن تازه ب خودم او گار  با جییغ اش ان

 کویدم االن این پسره چی فکر میکنه اینم یکی مث حسام؟؟؟
 ن نید ..ن ...نمیدونم این چیه تو وجودم فریاد میزنه نید ..

شرو  کرد  سرم پایین بود   الهام  سرفه کردن اولش الکی بود ولی تمام مدت 
 بعدش خخ بخاطر ترد و خا  هایی تو این چار دیواری بود ....

 خا  تو مخم باز رفتم تو فکر ..
 زودی تفتم :وای الهام خوبی چت شد؟
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ی دفعه صالالدای نریمان از کنارم اومد   ی لیوان اب ترفت سالالمتم تو چوالالام 
 نگاه کرد وتفت بده بهش..

 ود ..این حرفش ..چقد اشنا ب
وای هم بودیم  شنا بود برام ....نمیدونم چقد زوم چ وکی اش چقد ا وای م چ

   الهام دستوا دراز مرد واب سرکوید ..وتفت :اخییش راحت شدم ....
شار   نریمان انگار تاز  ب خودش اومد بود ..  ب کوتوله   تازه اومده بود ا

 کرد ..
 ب پوت سرش نگاه کردم ...

 ن ..سام بود بچه من ..پسر م
وردمش بوش  سام ب خودم ف سمت  ویدم  سر خوردن پرک شکام رو تونه ام  ا

 کردم ..میبوسیدمش ...
صالالورت کوچولو شالالا با دسالالتام قاب کردم وتفتم :خوبی زندتی من ..)با تریه 

 (نگفتی مامان بی تو میمیره ....
 سام :خوبم مامانی. ..

 بعد دستهای کوچیک اشا دور تردندم حلقه کرد 
 اومد   پیش حسام بوده .. ی دفعه یادم

 زود دستاش از تردندم باز کردم چرخوندمش وتفتم :اذیت نکرده ..
 همه جات سالمه ؟؟

سالالام با دسالالتهای کوچیکش اشالالکام پا  کرد وتفت :مامانی هیچ کد اذیتم 
 نکرده پیش این عمو بودم واسم ی کامیون بزرگ ترفته ..
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#119 

 نرتد****
سم کامیون ترفت ..تو چوای نریمان   کنارم وقتی سام تفت :این عمو بود وا

 وایستاده بود نگاه کردم ..
مه کرد متوجه  لب زمز عد ی چیزی زیر  فه ام بود ب فت :وری ند زدو ت ی لبخ

 نودم ..
 +وریفه بووود؟؟؟؟؟؟؟

 بدون توجه ب سوالم از اتاق خارج شد ..و رفت بیرون ..
 باال انداخت.  هاج واج ب الهام نگاه کردم اونم بیخیال شونه ایی 

 دوباره ب سام نگاه کردم ...
 با حرفهای سام بدتر تیج شدم اون حسه لعنتی ام قلبم زیرو رو میکرد ..

صدای الهام     یعنی چی؟؟نریمان چرا باید همچین کارایی رو برامون بکنه با 
 ¤¤¤¤تفت :در بازه ..از تعجب دهنم باز مووند
 رد شده بیرون و نگاه کرد ...یعنی چی ..الهام درو هل داد با چوای ت

 بلند شدم رفتم سمتش ....
وقتی چوالالمم ب بیرون از این اتاقکی   ما بودیم افتاد ...دهنم از تعجب وا 

 موند...
 الهام بدون اینکه نگاهوا بگیره تف:اینجاامحورررره ...

 سرمو تکون دادم ..و تفتم خارق العادهد ..
 .. واای خدای اینجا مث همون برنامه کودکه
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ی کارخونه ب نظر میرسالالید   ب جای دسالالتگاهای اتومات ..از کوتوله ها 
 استفاده شده . ...

 کل کارخونه پر بود از کوتوله ها ..
 هرکدوم بالباس های رنگی ..

 ی نیوگون از خودم ترفتم از درد صورتم جمع شد ....
 الهامم غرق شده بود ..

 سام دس ب سینه اومد کنارمون وتفت ..
 خاله ...چقد نگاه میکنید مث این ندید پدید ها.+مامان 

 
#120 

 الهام*****
 وای خدای من دقیقا شبیه ی رویاهه ..این همه ادم کوچیک ....

 چقد قونگههههه خدااااای منننننن ...
 مث ی خواب میمونه ....با صدای سام از نگاه کردن دس ورداشتم ..

 دید پدید ها ..سام :مامان خاله ..چقد نگاه میکنید مث این ن
 الهام :سام چی میگی توووو؟؟؟

 اینجا چقد قونگهههههه ...مث رویاهه مث خواب ..
سالالام چوالالاش تو حدقه تردوند و تفت :اینجا کارخونه بسالالتنی سالالازیه ..اما با 
روش مخصالالوص خودش ..بعد دسالالالت نرتد و منو ترفت ..و تفت :بیایید 

 دنبالم ....
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 ایی باال انداختیم ..من و نرتد ی نگاه بهم کردیم شونه 
 سام دست های مارو ویل کرد و تفت خودتون بیایید دنبالم ..

 من و نرتد مث رباط دنبال سام بودیم ...
 

 همه دیوارها ..از شیوه درست شده ..بود .پارکتهای زیر پامون سفید سفید ...
سالالام همونطور   جلو میرفت رسالالید ب ی کوتوله ...  هم قد سالالام بود با ی 

اس سفید   تا حاال اصح ندیده بودم ی عینک بزرگ   قاب دور برش جور لب
شده اندازه  وام   شرو  کرد حرف زدن با ی زبان دیگه چ سام  سفید بود ..با 

 توپ بسکتبال ..نرتد همینطور ..
کنار اون مرد نگاه کردم پر بود از ادم های بند انگوالالتی   لباس اشالالون مثل 

ب عینک هاشالالونم قرمز ..بود ی لوله های همین کوتوله بود ولی رنگ قرمز قا
شکحتی ..پایین لوله هارو نگاه کردم ی  وون پر بود از مایع  سفید بود   داخل
وه  شی ودن ..اون  وتی خرد می سط ادمهای بند انگ عالمه توت فرنگی ..  تو 

 مانند سفید هم با مکوی   داشت اونها رو ب سمت باال حرکت میداد ....
 از دستگاهای عجیب ترفتم ..با صدای سام نگاهما 

 سام :همینطور   میبینین اینجا بستی با طعم های مختلف درست میکنن ....
تد رو ب سالالالام تفت :تو این چیزهارو از کجا میدونی؟؟؟زبون اینارو از نر

 کجا بلدی؟؟؟
 سام :مامان عمو نریمان بهم یاد داده ..

تی بود   میوها رو   نگاهما از مادر و پسالالر ترفتم رفتم جلو تیغ های بزر
 ادمهای بند انگوتی مینداختن توش خورد میکرد ....
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 تیر کرد منم   خواستم سوپری دفعه ی سیب قرمز خیلی بزرته وسط تیغ ها 
ستم ریخت  سط تیغ ها کردم ...  ی دفعه خون د ستمو و من بازی دربیارم د

 رو سر صورتم ...ی جیییییغغغغ کویدم ..
مد   بهم میگفت :اروم باش الهامی کابوس دیدی   یهو ..صالالدای نرتد او

 همش ی خواب بود ..اروم باش ..
 

الهام:واي خدا داشالالتم سالالکته میکردم ،دسالالتموآووردم باال خوووبه خوووب 
 نگاش کردم واي سالمه سالمه اوس کریم کرمتو شکر

خدایا حاال چکار کنمةآها بزار یکمي نرتد رو اذیت کنم بیچاره خوابه خواب 
روي تخت رفتم اروم اروم رویه تخت یا امام رضالالا نزدیب بود بیوفتم روش بود 

شیطانیه خودم افتادم یه لبخند  وه ي  شد  یاد نف شم رد  اخیش خطر از بیخ تو
 خبیث اومد روي لبم

خت و جیغ زدم و  یدن روي ت پایین پر باالو  به  ماده شالالرو  کردم  خب ا
ن زله یا امام االن همموتفتم:یاخدا یاخدا نرتسسسسسد پاشو پاشو زلزله زل

میریم زیر آوار هممون آسفالت میویم نرتد به صورته وحوت ناکي از خواب 
پرید و شرو  کرد جیغ زدن منم که تعادل نداشتم با کمر خوردم زمین و یه جیغ 
بنفففش کویدم نرتد که هنوز تویه شب بود با دست زد تو سره خودش وتفت 

چکار کنیم بااون اخحق تندش کسالالي زنش یا امام الهام مردي امیر علي رو 
شت برا خودش حرف میزد  شد ...همینجوري دا شم بي زن  وه یا علي دادا نمی
که با صداي سرفه ي یه نفر به خودمون اومدیم دیدیم حسام و نریمان و چند تا 
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سته  و وماي به خون ن ستادن توي چهار چوب در و با چ سیبیح وا سگ  ازون 
که از همه بد تر بود به سالالمت نرتد حمله کرد و با یه مارو نگاه میکنن نریمان 

 حرکت اونو توي بغلش کوید و تفت :لعنتي نمیگي من سکته میکنم....
 

نریمان:نرتسالالي اخه من بدون تو چکار کنم تو که اینجوري جیغ میزني نمیگي 
 من سکته میکنم اخه...

شد مث ترگ زخم خورده با د واش  سام چ اده بلندي )از زبان الهام( یا خدا ح
که کوالالید نریمان تازه به خودش اومد حسالالام:پسالالره ي کره خر بمن خیانت 
میکني هم تورو میکوم هم این دختره ي رواني رو حسام اصلحوو دراوورد که 
شش ترفت!!!!الهام :نه نه  سریع نرتد رو توي آغو شلیب کنه نریمان  به نرتد 

هاي کناریش اشاره  حسام توروخدا نکووون !!!حسام به یکي از اون خوناشام
کرد حسالالام:این دختره زبون دراز رو خفه کنید اون سالالیبیل شالالمریه تفت:بله 
یه شالالکمم لعنتي جایه بخیه هام بد جور درد ترفت  رئید! اومد و یکي  زد تو
یهو ترمیه خون رو توي دستام حد کردم!واي صداي شلیب تلوله نه حسام به 

نان نرتد ر مان همچ ما نری یب کرد ا مان شالالل ته بود نری و توي آغوشالالش ترف
یه  حسالالالامه لعنتي تلوله ي دوم هم به کمر نریمان زد نرتد که تا اون موقع تو
شالالب بود به خوش اومد تفت نه نزن توروخدا حسالالام نزن  نریماني نریمانم 
گه خوبم االن  مانم  اان دی به من تفتي نری مان:نرتسالالم تو  چیوالالالدي؟؟ نری

 ي حسالالام: ببند دهن نجسالالتو ببند اونباشالالادي میمیرم! نرتد : نه تو نباید بمیر
سالمم  سالمه منم  صدا تلوله اومد اما نه نرتد  تاله رو نکبت یه دفعه دوباره 
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پد کي تلوله خورده ؟؟؟ یهو حسالالالام با زانو به زمین افتاد و قامت بلند امیر 
 علي پوتش راهر شد......

 
ي یکلیه!!االهام: اخ ژوووووون دلم براش تنگ شده بود فداش شم مثل توریل ح

خدا ببین وسط جنگ دارم از شوهلم تعلیم موکونم!! امیر علي بدون توجه بمن 
سمت نرتد و نریمان رفت!!نرتد رو بغل کرد و  شه اتاق افتادم ب که خوني تو
سمت در دوید یهو برتوت  سریع زنگ بزنه اورژاند امیرعلي ب به ماکان تفت 

ین جوني که داشالالتم بهش تفتم تازه منو دید که خوني توشالاله اتاق افتادم با اخر
به  ما  گمره  ماجرا می ته ازون  یاد!دو هف یادم نم گه چیزي  :خیلي بي معرفتي دی
تهران برتوالالتیم حسالالام دسالالتگیر شالالده و نرتد حالش بهتره نریمان هم توي 
کماست ولي دکترا تفتن بهش امید هست آراد بعد اون ماجرا و فهمیدن جریان 

به خواسالالتگاري به خیلي زود  نرتد اومد اما نرتد جواب منفي داد  نریمان 
اموب قراره ماکان به خواستگاري الهه بیاد الهه خیلي استرس داره خیلي بامزه 
شده همش میگه نکنه چایي کم رنگ بریزم نکن فحن شه نکن بهمان شه !!الهه 
شلواره آبي سفید با کفش پاشنه بلند پوشیده خیلي بهش میاد منم یه یه  یه کت 

 حیي با کفش ستش پوشیدم هردوتامون خیلي جیگر شدیمسره موکلي ط
شالالاید بپرسالالید چرا از امیر علي چیزي نمیگم؟؟بعد اون ماجرا باخودم تفتم 
حتما عوالالقش واقعي نبوده که منو ندیده و دیگه بهش اجازه ندادم بهم نزدیب 
شالالاله هر روز به خونمون میاد ولي من اجازه نمیدم منو ببین مامان بابا همش 

کان میگن ب ما گه  هه می نه ال ید ولي من تفتم  باهم حرف بزن تت  بار ببین زار ی
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همش میگه امیر علي دیگه اداره نمیاد اصالالح اون امیره صالالابق نیسالالت ولي من 
 خودم دیدم که حتي کنو ندید ولش کنید شاید خدا اینطور خواسته(

 زنگ خونه به صدا
 

شت تو فاز  سترس دا صدا درومد!الهه خیلي ا خودم بودم که قرار زنگه خونه به 
 بود یه روزي امیر بامن باهم این شبو تجربه کنیم اما .. 

هه بغلم  خدا ....یهویي دیدم یکي از پوالالالت بغلم کرد برتوالالتم دیدم ال هي 
شدي چرا دیگه منو نمیزني چرا دیگه  ساکت  کرده!الهه:اجي جوني چرا اینقدر 

سوال بو چون من رربه  د!!ههباهم دعوا نمیکنیم!!؟؟واقعا چرا؟؟؟برایه خودمم 
خوردم چون من خاطره دارم آدم خاطره دار هیچوقت مثل صالالابق نمیوالاله!!اما 
خودمو کنترل کردم نباید اعصالالابمو خورد کنم اونم تویه این شالالبه ارزشالالمند! 
وتر فکر کنم!الهه:الهام توروخدا زود  الهام:اجي جوني خودمم نمیدونم باید بی

یکرد!یه لحظ دلم به حال الهه سوخت بوو همون الهامي که همش بامن دعوا م
چون هیچوقت نمیتونم این خواسالالتوالالو عملي کنم!تفتم:باشالاله اجي برو که آقا 

 داماد اومد!الهه خندون دستي به لباسش کویدو رفت
منم اروم اروم رفتم مادر و پدر ماکان و ماکان اومده بودن ماکان یه دسالالته تل 

فته بود اونو به دست الهه داد!یکم خیلي بزرگ از رز هاي قرمز و آبي و سفید تر
که دقت کردم یه آقاي دیگه اي هم با اونها بود شالالاید برادر یا عمویه ماکانه من 
چمیدونم؟!خرامان خرامان به سویه مجلد رفتم از صداي کفوام همه ي نگاه 
وت...از دیدن چیزي که جلویه روم بود  وت اون آقاهه برت سمت من برت ها ب

راه خوده خودش نگاهمون تویه هم تره خورد یه لحظه شوکه شدم خودش بود 
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چوالالم هام سالالیاهي رفت اما خودموکنترل کردم رفتم اول به خانم مهرتان)مادر 
ماکان(وسالالپد به آقاي مهرتان)پدر ماکان(دسالالت دادم و بعد اونم خود ماکان 
سحم کردم و رویه مبل تب نفره نوستم و سرمو به عحمت سحم براي امیر علي 

ادم!تعجب و ناراحتي و حسالالرت رو یکجا توي چوالالم هاش دیدم اما به تکون د
 رویه خودم نیاووردم......

 
#121 

 نرتد***
 دوهفته از اون روز لعنتی میگمره ..نریمانم توکماست ..

شالالخصالالیت نریمان واسالالم مبهمه فهمیدم نریمان ب وسالالیله پلید ها اونجا 
 جاسوسی میکرده ...

 یبه اشنای غریبه هد.  ولی اون کیهه احساس میکنم ی غر
 حد میکنم میوناسمش ...

 مث هر روز اماده شدم   برم بیمارستان ....
 نمیدونم حد میکنم باید اونجا باشم ...نمیدونم ....

 مانتو موکی و شلوار دم پای موکی پوشیدم...شال موکی اما سرم کردم ..
 ان ..ارستسوار ماشین دویست شیش نقره ای خودم شودم راه افتادمرسمت بیم

**///*****/// 
وقتی وارد بخش شالالدم پرسالالتار بهم تفت :نریمان بهوش اومده ی حد خیلی 

 قونگ پیچید تو وجودم ..
 پاتند کردم   زود تر برسم ....
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 تو راه ب چن نفر تنه زدم ..
نفد نفد زنون پوالالت در اتاق پانصالالد دوازده وایسالالتادم اروم دسالالتگیره رو ب 

 سمت پایین حرکت  دادم
 

قاي مهرتانم از  با و آ با بت بودن  مان و خانم مهرتان ترم صالالح ما هه: بان ال ز
وم خدایا  و و و وق و و ش شده عا ونگ  همینطور!واي خدا ماکان چقدر ق
شاخ در بیارم حاال من هیچي  ستم  شکرت!!واي وقتي امیرعلي رو دیدم میخوا
سره پله ها نزدیب  وه یه لحظه  ولي قیافه ي الهام الهي خواهرش پیش مرتش ب

یه حال خودم بودم که یهو  بود با سالالر زمین بخوره خدایا خودت کمب کن!تو
دیدم جمع زدن زیره خنده!بخودم اومدم تفتم چیوالالالده مامان تفت:دخترم یه 
به خندیدن!الهام  باره شالالرو  کرد  سالالالاعت دارم صالالالدات میکنم ولي تو..دو
تفت:اجي جون یه سالالالاعته با چوالالالات داري ماکان رو میخوري منم که تازه 

هام جان  فهمیدم کان تفت:ال ما باي  با پایین  نداختم  چه تندي زدم سالالرمو ا
پدرام بریم سالالره اصالالالل  قا  جازه ي آ با ا خب  نده! لت  جا عروس تلم رو خ
مب پرورده ایم  کان:ن ما باي  با ماسالالالت! ماهم دسالالالت شالال جازه  با:ا با لب! مط
بل طي کردن فقط  مه چیزو از ق نا خودشالالون ه که جوو ثل این  خب م ناب! ج

مامان میون صحبت باباي ماکان تفته بله درسته الهه میمونه صحبتاشون که...
یه اتاقت حرف هاتون رو باهم بزنید منم  جان پاشالالید با ماکان جان برید تو
باخجالت تفتم چوم بلند شدم ماکان هم بلند شد پوت سرم اومد....به اتاق 
رسیدیم خداروشکر مرتب بود!ماکان اومد تو درو بست صدام کرد برتوتم که 

کت منو تویه بغلش کوالالید و لباشالالو رویه لبام تماشالالت منم به خودم با یه حر
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اومدم و همراهیش کردم لباي همدیگرو نرم میبوسالالیدم با یه حرکت از زمین 
بلندم کرد وبه سالالمت تخت رفت منو خوابوند خودشالالم خوابید من که نفسالالم 
ترفته بود هلش دادم چوالالم هاي هردومون خماره خمار بود به بوس کوچوله و 

به لبام زد و تفت خیلي دوسالالت دارم خانمم بلند شالالدم تفتم ماکه حرفي نرم 
کان تفت  ما مان  ما پایین  مدید کردم و رفتیم  نه زندتیم رژمو ت نداریم تفت 

 مبارکه منو ماکان باهم به خنده افتادیم که باباي ماکان تفت پد مبارکه
 

#122 
 نرتد****

خت نبود ..واه  مان روت بازکردم ..رفتم تو نری عه یکی از در  جاس ی دف پ ک
 پوت اروم بغلم کرد ..

 حد قدیمی ..واسم تداعی شد.  
 اروم کنار توشم زمزمه کرد خانمم منو ببخش ..

این حد همون حسالالی بود   وقتی احسالالام ..بغلم میکرد داشالالتم ..ی قطره 
 اشک از چوام رو تونه هام سرخورد ...

عوالالق باهم ازدواج کردیم احسالالام اوایل ازدواج خیلی خیلی خوب بود ...ما با 
 ..نمیدونم چرا خوشبختی من فقط شیش ماه عمر کرد ..

 از همون روز   احسام رفت شرکت اخحقش اینطور شد ..
 وقتی   خواست بره ی حد دلووره ایی داشتم ..نمیخواستم ازم دور شه ....

 بر خحف حسم با روی خندون بدرقه هش کردم ..
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 له ام ..اصح سامی در کار نبود ..اونموقع اصح نمیدونستم   حام
سی داد بهم ..تا اینکه  سام رفت ..کل روز ن بهم زنگ زد ن اس ام ا اون روز ح

 شبش ساعت دوازده اومد ..
یادم میاد تاز  خوابم برده بود وقتی حسالالالام اومد انقد کتکم زد ..  از درد رو 

 ب موت بودم ..
 بهم ..تریه کردم چبوده دلیلش خواستم ولی هیچی نگفت 

 اخحقش صدو هوتاد درجه تغییر کرده بود ..
از اون روز ب بعد هر روز ب جای بوسالاله های عاشالالقونه اش باکمربندش ب 
جونم میفتاد ..کم کم ب جای قرص های مسالالکن قرص های اعصالالالاب ب 

 خوردم میداد ..
 هر روز از خدا میپرسیدم چیود عوق ما ..واس حسام چ اتفاقی افتاد..

 ریمان از فکر بیرون اومدم با صدای بلند ن
 نریمان :نرررررتسسسسد 

 +هان...بعله
 نریمان :خوبی؟؟؟؟؟

 بغض تو تلوم قورت دادم و تفتم :اره خوبم
 

نریمان با چوایی   نگرانی توش موج میزدتفت :من همون حسامم احسامت 
سام   ...زندونه ..نریمان   سام ح شد وتفتم :چی میگی تو ح وام ترد  منم..چ

ساله   بخاطر پرت صورتما ب سی من چن  ستاش قاب ترفت و تفت :نرت ا د
 شدن از دره فراموشی ترفتم ....
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 دستاش از رو صورتم کنار زدم وتفتم
 +چی میگی تو فراموشی؟؟؟توکی هستی اصح ..

 نریمان :عوق من بیا اینجا بوین حالت خوب نید ..
خت صندلی کنار تچون توان سر پا وایستادن نداشتم بی توجه ب اون رفتم رو 

 نوستم حسامم اومد روب روم روتخت نوست و شرو  کرد حرف زدن ...
شت ..ازت متنفر بود بخاطر  شباهت زیادی بهم دا سرعموم یادته    شروین پ

 اینکه خواهر امیر بودی ..
ی روز تهدیدم کرد   طحقت بدم ولی من عاشالالق تو بودم حاضالالر بودم بمیرم 

 ولی  اشک تو چوات نیاد ..
 
وید همون کفتر ا شق )ایواي ببخ سحمتي این دوتا تاوه عا ز زبان الهام:خب ب

عاشق(بهم رسیدن!!خدارو شکر.داشتم چایي میخوردم که نگاه سنگین یه نفرو 
رویه خودم حد کردم سالالرمو آووردم باال با چوالالاي وحوالالیه امیر علي روبه 

ه طرف روشدم!اشب تویه چوام جمع شد یه قطره اومد رویه تونم یهو جمع ب
من برتوالالت منم با لبخنده تلخي تفتم :آخ سالالوختم چه داک بود!مهمونا رفتن 
بعد جمع و جور کردن خونه به سالالمت اتاق خواب رفتیم من خوابیدم که دیدم 
صدایه اسمد توشیم درومد،ناشناس بود !نوشته بود:ببخوید!نمیدونم کي بود 

 رویه عسالاللي و شالالاید اشالالتباه ترفته ولش کن اشالالکال نداره توشالالیو پرت کردم
 خوابیدم چون فردا قراره برم برایه خودم خرید...
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صالالبح باصالالداي بع بع توسالالفند از خواب پریدم ،اه لعنتي بازم یادم رفت اینو 
سفند بود!!!!)چیه خو دیوونه خودتي(بلند  صدایه تو شیم  عوض کنم  آالرم تو

ه و لشدم یه مانتویه سبزه سیر با یه جین شیش جیب ارتوي باشال خاکي و کو
کتوني سالالت ارتوالالي پوشالالیدم آرایوالالو بیخي حوصالالله ندارم فقط یه برق لب 

صبح  شیطون تا  بازي میکرد!عقدش افتاد برایه یه smsزدم!اخي الهه خواب بود 
شن!رفتم بیرون با  شبخت  ستون!وللش بماچه خو سي ام برا تاب هفته دیگه عرو

ن تصالالادف ماشالالین جیگرررم! یادش بخیر با همین ماشالالین با امیرعلي و ماکا
شین با  شتم رویه تاز ما شدم پامو تا اخر تما سوار  شکرت خدا! کردیم!!بیخي 
صالالدایه بدي از جاش کنده شالالد!پیش به سالالویه پاسالالاژ!خب اول برم یه لباس 
مجلسالالي برایه عقد الهه بگیرم داشالالتم میرفتم که احسالالاس کردم کسالالي دنبالمه 

 شاید دزده کولمو سفت چسبیدم....
 

پرت موکي سفید که یه کت موکي داشت چوممو به الهام:یه  سره همیه اس
خودش خیره کرد!پیش به سالالویه خرید!واي چند تا پسالالر جوون فروشالالنده بودن 
هام:سالالحم اون پسالالر  یدونوالالون خیلي جیگر بود رفتم تو ال خدایي  ولي 
جیگره:سحم خانمي میتونم کمکتون کنم؟الهام:بله ممنون میوه اون سره همیه 

پسره: اوکي واستا  smolسره:اره جونم سایزت؟الهام:سفید موکي رو بیارید!؟پ
هه!اخ جون همین  عالیههه باسالالو آووردم رفتم پرو کردم وایییي  یارم...ل االن م
به خب درش آووردم رفتم حسالالالاب کنم!الهام:چقدرشالالالد؟پسالالره :همین  خو

به؟الهام:اره پسالالره:قابلي نداره،الهام :نه ممنون پسالالره: قابلتونم نداره  480خو
سویه خرید کفش و  الهام:ممنون ساب کردن لباس رفتم به  بفرمایین....بعد ح
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سب  سو وتت اخ  صفت اخ خدا بک شتم میرفتم که خوردم به یه چیزه  کیف!دا
سرمو باال اووردم  شتم نفرین میکردم  شي اخ حلواتو بخرم !!همینطوري که دا
که با چوالالاي آشالالناش رو به رو شالالدم ولي خودمو نباختم!راهمو کج کردم به 

ازه که دستمو کوید امیر علي:الهامي عزیزم واستا!چي میتونستم بگم سمت مغ
وه!.....بعد از کلي دعوا  الهام:بفرمایین عجله دارم امیر:بیا بریم کافه اینجا نمی
خب من برم  فه ...امیر:چي میخوري؟ قهوه! خیلي  کا راضالالي شالالالدم رفتیم 

 سفارش بدم و بیام....
 نرتد****

دم ولی من عاشالالق تو بودم حاضالالربودم بمیرم نریمان:تهدیدم کرد   طحقت ب
م تفتولی اشک توچوات نیاد اون روز شروین)پسرعموی حسام (رفت...منم 

 حتما بیخیال میوه ولی نمیدونستم میادزندتی ما تباه میکنه ...
شیش ماه از ازدواجمون تمشت یادته اون روزی   خیلی دلووره داشتی ولی 

 ..بازم با لبخندون بدرقه ام کردی.
مت  ین ب ی م باری    ین  خر ین ا کردم ا ی م حد  تم ولی خودم  گف ن هت  ب
....همونطورم شد..رفتم شرکت کارها خیلی زیاد بود ولی من دلم واست تنگ 
ست معاونم دادم..خودم بهونه ایی اوردم رفتم تو پارکینگ  شده بود کارها رو د

ام و  سوار ماشینم بوم   یکی با چماک کوبید تو سرم بیهوش شدم وقتی چ
باز کردم  خودم توی کلبه قدیمی دیدم دسالالت وپام با طناب محکم بسالالته بودن 
هرکاری کردم نتونستم دستام بازکنم بعد چن ساعت شروین دارودستش اومدن 

.. 



 183 طونیدوقلوشروش یها یاج

با دیدن شرورین چوام ترد شد باورنکردم ....ولی خودش بود تا حد مرگ من 
 کتک زدن ....تا اینکه بیهوش شدم 

 گاه بود من از اون پرتگاه انداختن پایین ..اونطرف کلبه ی پرت
فوالالار اب زیاد بوده منو ب ی سالالمتی برده   ی پیرمرد اونجا نوالالسالالته بوده با 
دیدن من نجاتم میده ب بیمارسالالتان میبردم ولی چ فایده من حافظه ام از دس 

 دادم صورتمم داغون شده بود خیلی سخت بود نرتد خیلی ..
وگاه افتاده  سای شع ا سال تو شرکت (پیدام کرد ی  بود تا اینکه نریمان )معاون 

وکمکم کرد حافظه ام بدسالالت بیارم جراحی پحسالالتیک کردم ..تا شالالدم نریمان 
سدم ..کم کم نریمان همه چیز بهم تفت خونم ب جوش اومد  ونا سی نمی ..ک

 نمیتونستم ریسک کنم همه چیز ب پلید اطح  دادم ..
 

 ...بعدش باهمکاری پلید واردباندش شدم .  
تونسالالتم با کارام توجه اشالالا جلب کنم ..بقیه قضالالیه رو هم خودت بهتر میدونی 

... 
شدم ...این همونیه    شقش  سرمو بلند کردم تا ببینمش این همونیه   من عا

 عاشقانه میپرسدیمش این پدر بچه ی منه؟؟؟؟؟؟
چطور ممکنه مگ میوالاله اصالالح شالالروین چرا باامیر دشالالمنی داشالالت .حسالالام 

 می من چرا تریه میکنی؟)نریمان(:.خان
 من تریه کردم کی؟؟

 ب صورتم دست کویدم خید بود ..
 با صدای خش داری تفتم :شروین چ دشمنی با امیرداره؟؟؟؟؟
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+تا جایی   من میدونم امیرعلی تو یکی از ماموریت هاش تیر اندازی میکنه 
شایان برادرشروین اصابت میکنه ....شایان سردسته ای باند  اچاقچی قتیر ب 

 ها بود ....
امیر وریفه اش انجام داده بود بعد شالالایان شالالروین میوالالینه جای اون و میوالاله 
سالالردسالالته قاچاقچی ها ....فک انتقام توخونش بوده ..االن   میبینم بدجور 
وه  ست الهام بک شروین میخوا انتقام ترفت هم ازمن هم از تو هم از امیر....

 نمیدونم چرا منصرف شد ..
 اینه   من االن کنارتم خانمی من ...خحصه اش 

نریمان اومد سالالمتم اغوشالالوالالا واسالالم باز کرد منم بی درنگ خودما انداختم تو 
 بغلش ...

 
تو اغوش حسالالامم هق زدم دلم واسالالش تنگ شالالده بود . ...اونم سالالعی میکرد 
ارومم کنه توتوشم حرف های عاشقونه ایی   شیش ساله توحسزتوون بودم 

 میزد .  .
 م شدم ازم پرسید :نرتد سام بچه ی شروینه؟؟؟وقتی   ارو

ی هان از توبغلش خودماکوالالیدم کنار توچوالالالاش نگاه کردم ..  پر بود از 
 ابهامات...

عد از اون روزی   رفتی منم  اروم زمزمه کردم :اون هیچ وقت بهم دس نزد ب
رفتم ازمایوگاه جواب تست حاملگی ام مثبت بود بهت زنگ زدم   بگم ولی 

 واب نمیدادی ...توشیتا ج
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 حسام با خوشحالی بغلم کرد
*****////***** 

حسالالام از بیمارسالالتان مرخم کردم ...و رفتیم خونه همه چیز ب مامان تفتم 
...خیلی خوشحال شد ..تاز  دارم معنی خوشبختی رو حد مث همون شیش 

 ما  ....
 

 الهام*
یی که المیرا اوقتی امیر علی رفت سفارش بده نوستم رفتم تو تلگرامم با فحوه

داده بود نیوالالم شالالل شالالد که یهو متوجه یه اکیپ پسالالر شالالدم که زل زدن به 
صبانیت تفت :الهام چقد  من،بیخیال به کارم ادامه دادم که امیر علی اومد با ع

یهو از �😡�میخندی اون المصالالبو بکش جلو مردیکه بی ناموس زل زده بهت
هه!  یارو خیلی جیگرههه یال  فت تفتم بیخ با داد کنترل شالالالده ای دهنم در ر

صفه موند همونطور  سون ن تفت:الهام بد کن دیگه.بقیه حرفش با اومدن تار
سرس انقدر بهت زده  شدم ووااایی همون پ شتم متوجه یه کاغم  که قهومو وردا
بودم که امیرعلی فهمید و تفت:الهام خوبی؟ بده ببینم اونو .تا اومدم یه چیزی 

س ومان برزخی پ ر رو دید که همچنان زل زده بود به من بگم کاغم ترفت با چ
سره تا میخورد زدش  سمت پ ستی و حمله کرد  زیرلب زمزمه کرد:خودت خوا
هر چی فحش بلد بود بارش کرد راسالالتش خوشالالحالم که غیرتی هنوز ولی منم 
دلم شالالکسالالته خب! خاکبرسالالرم این یارو رو کوالالت من اینجا رویا بافی میکنم 

یر تریه و بدون توجه به بقیه مردم بغلش رفتم و با دیدن صالالورت خونیش زدم ز
کردم خودمو خالی کردم بعد یا دستمال صورتوو پا  کردم بعد دستوو ترفتم 
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ناراحتیم تفتم از نگرانیش  قدم زدیم حرف زدیم از  فه   کا غل  پار  ب و رفتیم 
تفت ومن قانع شدم عوق همین دیگه .امیرعلی تفت:الهامم اون روز وقتی تو 

دمت احتمال دادم زیر زمین باشالالی حتی قبل از اونجا رفتم اتاق مسالالتقیم ندی
جایی داغون  یدم ک ید میفهم با نه سالالوال از نرتد بود  ولی نبودی بهترین تزی
بودنم ولی وقتی همونجا با صالالدات متوجهم کردی تعجب کردم بخدا تو همه 

 کد منی نفسی عروسمی خانم خونمی فکر کردی ازت میگمرم ؟
 

شه ادامه داد:وقتی تفتی ب سرت اومده با صدتا فکر کردم نکنه بحیی  ی معرفت 
بیهوش که شدی فقط دعا میکردم نمر میکردم که پاشی خوب شی بعد بستری 
شالالدنت نرتد تفت که آسالالیبی ندیدی خدارو شالالکر ولی بعد هروقت اومدم 
ببینمت و برات توضیح بدم نماشتی حتی ببینمت یکی دوباره نبود خیلی اومدم 

اما نتیجه نداد تا اینکه نرتد تفت:داداش میدونم طاقت  پیش مامانت بابات
دوریوو نداری اما این جدایی الزمه تا قدر همو بدونین و با خودتون کنار بیاین 
الهام تو این مدت خیلی اتفاقارو تجربه کرده حق بده که کاسالاله صالالبرش لبریز 

و چیشه بهش زمان بده.دیدم منطقی میگه بعدش که دیگه ازم خبری نود همه 
تو خودم ریختم و داغون شدم ولی ته دلم راضی نود نبینمت شبها بعد اداره دم 
ست  شبها با عک شاید ببینمت تا دلم آروم بگیره  خونتون و پنجره اتاقت بودم تا 
شی ولی آخرش تو هق هق  وقت با خیال اینکه مادر بچه هام  سر میکردم با ع

ی خانواده تو و سالالام هم دیدن مردونم تموم میوالالد ماکان بابام مامانم نرتد حت
اون بچه هم فهمید داییش داغونه میگفت:دایی امیل ایان به دندایی الهام میدم 
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بیات پیست دیده دیلیه نتن.ولی من بد تر شدم تا شب خواستگاری الهه که باز 
دیدمت تو سرد بودی ولی نگاهت رنگ دلخور بود دلت باروتی بود بدتر از من 

ش شتی نزدیکت  سوزوندی خیلی جلو خودمو ترفتم تا اما نما ستت  م وقتی د
نیام پیوالالت انگار قلب منم سالالوخت خیلی سالالخت بود الهام خیلی حاال تو 

 میتونی منو ببخوی ؟بازم عوقم میوی؟
 

 الهام 
با چومان اشکی زل زدم بهش من احمق خودمو عوقم و داغون کردم برای یه 

صت دادن بهش تا دلم بهش ا شتباه بدون فر ضاوت ا وقشق  فتخار کردم به ع
شعورش صبرش تفتم:امیر منو ببخش من لیاقت خوبیه تو نداشتم منو ببخش 
که بهت اعتماد نکردم قول میدم دیگه با قضالالاوتای الکی عوالالقمونو از بین نبرم 

هه هت میگم بلهههه مه وجودم و قلبم ب با ه یهو �😍😭😭😭�برای همین 
اشقتم نفسم وای خدا دارم دوماد پاشد منو بغل کرد و چرخاند و داد زد:الهام ع

الهام:بسالاله دیوونه االن سالالرم تیج میره االن بمارم پایین فردا شالالب با ��میوالالم 
شین  سمت ما وتیم  وو ترفتم  و تا برت ست ومک زدم و د خانواده منتظریم یه چ
هولم داد تو ماشالالین و با لباش قفلم کرد خدارو شالالکر شالالیوالاله هاش دودی بود 

ی کردم بعد چند دقیقه ازم جدا شد خمار نگام کرد وترنه االن ...کم کم همراه
 الهام��و تفت:یکم دیگه وایسی باید با دختر بابا برتردی خونه؟!

به قدری سالرخ شالدم با این حرفش که قهقه مردونواله رفت باال بی توجه بهش 
چوالالم غره ای رفتم تو آیینه ماشالالین دیدم که اوه اوه کی با این لبای کبود میره از 

با پررویی تمام ��اده رد شالاله بهش تفتم:وحوالالی ببین چیکار کردیفیلتر خانو
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تفت قهومونو که کتک میل کردیم االن یه پیش غما خوردم دیگه مگه چیه زنه 

 خونه سمت افتاد راه که کردم نثارش مسخره یه️☺️☺خودمه 
 

 الهه****
باورم نمیوالالالد این منم وایی چقد  بازکردم تو اینه خودم دیدم اصالالح  چوالالالام 

 شدم .... خوشگل
یعنی جدی جدی من عروس شدم ..وای خدا اصح باورم نمیوه ..مث پرنسی 
هام دقیقا با این لباس سالالفید عروسالالیم ..  از هلند مامان ماکان اورده بود ی 

 لباس دکلته سفید دنباله دار بود ..
 خحصه از اینه دل کندم ارایوگر تفت   اقا دوماد اومده ..

 با کمک ارایوگر شنل پوشیدم .. از جلوی اینه کنار اومدم 
 ارایوگر:خوشبخت شی تلم ..

+مرسالالی عزیزم ازتو ارایوالالگاه بیرون اومدم وای ماکانم چقد خوشالالتیپ شالالده 
 الهی فداشم ....

سم تیر کرد ب پام با مخ افتادم  ستن از روی پله اول بیام پایین   دنباله لبا خوا
 رو زمین ..

 جیغ زدم لباسم خراب شد ..ماکان اومد سمتم خواس دستم بگیره   
 وقتی ب لباسم نگاه کردم ی جیییعغغغغغغ فرازمینی کویدم .

 یهو چوام باز کردم از رو تخت افتادم زمین.....

 الهام االک هم نوسته بود کنارم هی میخندید ...
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 +مرض داری میخندی؟
 الهام باز زد زیرخنده کح قرمز شده بود ...

 کردم وتفتم :تو منو انداختی؟؟؟؟ کفریم کرد با چوای قرمز نگاش
 الهام یهو خندش تموم شد وایستاد وخیلی جدی تفت :اره ...

 بعدشم پاب فرار تماشت منم دنبالش
 

یدار  هه االک رو از خواب ب باالخره این ال یا شالالکرت  خدا خب  هام: بان ال از ز
کردم!امروز میخوام برم شالالرکت امیر علي میخوام غافل تیرش کنم اول رفتم یه 

دیقه عصالالره!خیلي 5:35وش ترفتم اومدم بیرون اخ جوووووون تازه سالالالاعتد
ومامو  ویدم که چ وکي ک وم کلفته م خب بریم آرایش کنیم!اووووم یه خط چ
یه رژ مات هم زدم جوووون عجب  یه کرم برنزه زدم  خیلي خوشالالکل تر کرد 
چیزي شدن!یه مانتویه موکي بلند تا مچ پام پوشیدم یه ساپورت کلفت موکي 

سرم کردم با یه کفش ام وکي ام  سفید باطرح هایه م شال  سانتیه 10پوشیدم یه 
موالالکي با کیف موالالکي!خوبه عالي شالالدم!سالالوار ماشالالین جیگرم شالالدم و راه 

دیقه بود نیم سالالاعت 6:45افتادم!....رسالالیدم دم دره شالالرکت پیاده شالالدم سالالاعت
جا  یاده شالالالدم!وا چرا هیچکد این خب پ یل میوالالالد! گه شالالرکت تعط دی

حتما زودتر تعطیل کرده!خب شالالالاخه تل رز قرمزي رو که  نیسالالالت!!!!!!وللش
ترفته بودم پوتم قایم کردم!رفتم سمت دره اتاقش خدایا این چه صداییه!صدایه 
امیر علیه!یه صالالدایه خنده ي دخترونه ام توش تم شالالد!درو با شالالدت باز کردم 

ي لواي نه خدایه من اینجا چه خبره!نفسم باال نمیومد!چومام تار میدید!امیر ع
به خودم  یه امیر علي بود! پا یه  نان رو کپ کرده بود ولي اون دختره هم چ هم 
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اومدم شالالاخع تل رو پرت کردم تویه صالالورت امیر علي !واي خدا یني این چه 
عوالالقیه!؟امیر علي صالالدام میکرد ولي من توجه نمیکردم با اون کفوالالاي ناجور 

شین دیگ ادم ه هیچ چیز یمیدوییدم!رسیدم دم خیابون دویدم بهو بوق ممتدم ما
 نمیاد.....

 
 امیرعلی****

صالالبح با الهام حرف زدم خیالم راحت شالالالد ب مامان ونرتد تفتم ب مریم 
 خانم زنگ بزن قرار خواستگاری بزارن ...

تو دفترمدیریت نوسته بودم )عحوه برپلید بودن شرکت   از ارث پدرش   
 ه ازدواج وتولد یبهش رسالالیده بود اداره میکنه ..بعحوه ماکان بهش میگه قضالالی

 شوخی بوده (..
   یهو در باز شد قامت ی دختر راهر شد ..

چوالالمام بسالالتم تا بتونم خودما کنترل کنم. ..دختره ی اویزون نکبت باز پیداش 
 شد ...

 چوام باز کرد ..
 منوی:اقااا

 دستما ب معنای سکوت اوردم باال . 
 اونم فهمید سرشا پایین کرد ورفت ..

مهدید نگاه کردم ..اومد جلو بدون تعارف نوست رو صندلی بعد تو چوای 
 وتفت :سحمم امیرم خوبی؟
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 ی پوزخند زدم وتفتم :خوبم اینجا چی میخواهی؟
باطنش خیلی خراب بود.  راهرش ..ولی  ما  هدید دختر مظلومی بود ا م

 .مامانم تول راهرشو خورد   واسم انتخابش کرد ..
ی گاه خیرمو رو خودش د هدید وقتی ن فت :عزیزم م ناز زد وت با  ند  د ی لبخ

 اونجوری نگام نکن دلم هری میریزه ..
 +بدر  ..

 مهدید قهقه زد وتفت :عوق خودمی
ستم حرفی بزنم    ستم خوا و ست روب روش ن وت میز بیرون اومد در از پ
وا  ست ستم حرفی بزنم د ست هنگ کردم این چیکار کرد خوا و اومد رو پام ن
تماشت رو لبام وتفت :هید چیزی نگو عوقم دلم واست تنگ شده بود کح 

 هنگ کردم  .
رزی   تو  یهو در اتاق باز شالالد الهام اومد تو وقتی منو مهدید دیدشالالاخه تل

مدم  گار ب خودم او عه ان فت بیرون. ..ی دف دسالالتش بود پرت کرد جلوم ر
نداختم و  پام ا ید از رو هام میچرخ ومهدید   تمام مدت نگاش بین من وال
هت  نت ب بالش وصالالالداش میکرد ولی اصالالح توش نمیکرد ....لع یدم دن دو

 مهدید   عوقمو ازم ترفتی ..
 جیغ بوق ...از شرکت اومد بیرون وای خیابون الهام 

همه اومدن جلو چوام فقط ی ثانیه طول کوید دویدم سمتش مردمی   جمع 
شالالده بودن کنار زدم و بغلش کرد ...خونی بود از سالالر روش خون میومد فریاد 

 زدم یکی اورژاند خبرکنه
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 انگار قبح ب اورژاند زنگ زده بودن   رسید ...
م رو برانکارد تماشالالتنش برانکارد اوردن بعد چک کردن عحئم هوشالالیاری الها

 ...باصدای لرزون تفتم :حال زنم چطوره؟
 +من نمیتونم چیزی بهتون بگم بعدش الهام وارد ماشین اورژاند کردن ..

 منم خواستم سوار ماشین شم   مرده جلوم ترفت 
 +شمانمیتونید بامابیاید ...

 شم اوقتی این حرف زد دنیای روم خراب شد ..وتفتم :توروخدا بزار پیوش ب
 مرده وقتی حال خرابما دید ..

 +سوارشو ..
 تا رسیدن ب بیمارستان دست الهام تو دستم بود ..

 بدون توجه ب مرده قربون صدقش میرفتم ...
 رسیدیم بیمارستان ..

 الهام بردن تو دکتره تفت باید از سرش عکد بگیریم ..
 تاده . فتمیتونم حالم توصیف کنم چون نصفی ازوجودم روتخت بیمارستان ا

 دکتر توسرش ی لخته خونه ...واس عمل. امادهش کردن ...
 ی بغض خیلی سنگین تو تلوم بود ...

 الهام بردن اتاق عمل ...تمام مدت ب این فک میکردم   تقصیر منه ..
 اخه مهدید لعنتی از کجا پیداش شد ..

زنگ وای یادم رفت ب مامان وبابای الهام خبر بدم توشالالیما دراوردم ب ماکان 
 زدم نمیتونستم   این خبر وحوتنا  خودم بهوون بدم ..
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 ماکان تفت خودش خونه الهه ایناس ...بهوون خبر میده ..
 

Gh@z@le♥: 
 ماکان*

دیگه هر روز پاتوق شالالده خونه الهه اینا روزشالالماری میکنم برای اینکه بیاد تو 
زنم برام خونم.امروز بعد از کارای شالالرکت برای ناهار رفتم خونه پدرزنم مادر

ووه میاد منم قلبم بندری میزنه تا  شت این الهه بی فکر هی ع سنگ تموم تما
تاق الهه  ناهار تو ا تا وقت  باالخره مامانش تفت:پسالالر تلم خسالالته ای برو 
که بهش تیزاب دادن ذوق مرگ تفتم:چوالالم  حت کن.منم عین خری  اسالالترا

تاق که در رو قفل کردم و کوالالیدمش ت  و بغلم و غرقمامان.با الهه رفتیم تو ا
ساعت خوابیدیم که با صدای زنگ توشیم پاشدم  1عوق بازی شدیم .حدود 

سخت ترین کار  شدنش  امیرعلی بود الهه خواب خواب بود به قول الهام بیدار 
دنیاسالالالت آروم پاشالالالدم رفتم تو بالکن و جواب دادم:جانم داداش؟  صالالالدای 

شده؟؟؟ امیر:ت  ناراحتش شوکم کرد امیر:داداش الهام ماکان:چی میگی چی
تم تصادف کرده ات اتاق عمله زود بیاین بیمارستان****و قطع کرد.پریوون 
و کحفه بودم الهه و مامانش بفهمن داغون میوالالن ای خدا.اه پدر جون اول به 
تاق کار پدرجون و بهش تفتم  به خانما میگیم. رفتم ا باهم  باباش میگم بعد 

سرم من به مادرش چجوری بگم آخه شو  زده و نگران نگام کرد بابا:ماکان پ
دقیقه بعد  10جفتوالالو چیکار کنم؟؟ ماکان:پدرجون آروم باشالالید باهم میگیم .

همه تو هال جمع شالالدیم و من و پدرجون قضالالیه رو تفتیم الهه و مادرش جیغ 
میکوالالیدن و تریه میکردن طولی نکوالالید که رفتیم بیمارسالالتان رفتم پمیرش و 
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شم و با  اطحعات ترفتم با الهه و مامان سمت اتاق عمل دادا و پدرجون رفتیم 
 کمر شکسته و خمیده دیدم که داغون شده الهه با دیدنش رفت پیوش

 
امیر علي:واي خدا الهه داره بطرفم میاد!بلندشالالدم!الهه با تریه موالالت میزد تو 
کار کردي خواهرمو بگو د  نت بتو چی هه:لعني لع ید!ال سالالینم و جیغ میکوالال

ماکان دوید طرفش و بلندش کرد و به پرسالالتارا  المصالالب!؟ یهو از هوش رفت
مد بیرون!هممون بطرفش حجوم  یان براش سالالرم وصالالالل کنن!دکتر او فت ب ت
بردیم!دکتر:ما هرکاري از دسالالمتمون برمیومد کردیم!باید براش دعا کنید!مامان 
الهام لز هوش رفت!باباي الهام:اقاي دکتر یني چي دخترم!؟دکتر:رفته کما امید 

ه!براش دعا کنید!من ماتم برده بود!دیگه هیچي نمیفهمیدم!بدون به زندتیش کم
توجه به حرفاي ماکان به سالالمت خونه رفتم!خیلي وقت بود موالالروب نخورده 
بودم!یه شالالیوالاله ووتکا دومین شالالیوالاله سالالومین شالالیوالاله یجنمیدونسالالتم چیکار 
ستم خورد کردم لعنت بتو مهدید  وروب رو تویه د وه اي م شی میکنم!ررف 

 وني که از دستم جاري شد یادمه دیگه هیچ.....لعنت بتو فقط خ
 

 نرتد*
ضمش برای  وار روش بود.ه سام.بچم این مدت خیلی ف سام رفتیم پیش  با ح
پسر کوچولوم سنگینه.حساام تا دیدش رو زانو نوست و آغوشش براش باز کرد 
وار دادم  ومامو با تایید ف سام با تنگی نگاش کرد چ سر بابا بیا بغلم. و تفت:پ

 سمت آغوش باباش پرواز کردکه به 
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شتم دیدم امیرعلی  شون بردا وم از شیم چ صحنه لمت بردم.با زنگ تو از این 
شدیم! نرتد:داداش چی داری میگی ؟  نرتد:الو داداش؟ امیر:ابجی بدبخت 
ویدم  شنیدن این حرف یه جیغ ک الهام خوبه؟ امیر:نه تو کم کماس. نرتد*با 

همونطور تفتم:کدو کدوم بیمارستان؟ که حسام و سام با نگرانی اومدن سمتم 
سید  ضیه رو پر سام ق ستان****.من:اومدم.به محض قطع کردن ح امیر:بیمار

دقیقه اونجا بودیم مادرش و  15من فقط تفتم:الهام تو کماس بدو بریم.سالالر 
الهه زیر سرم بودن داداشم داغون بود بابا الهام بدتر .ماکان هم بود حسام رفت 

سید:داداش وان وپر ود؟ امیر:هنوز نه ولی اون قول داد نمیره پد  سمت بهتر ن
وه مگه نه بابا؟ بابای الهام غمگین نگاش  وه آره حالش خوب می زود خوب می

 کرد و با تلخند تفت:چرا باباجان امیدت به خدا باشه!
 

 الهام*****
خدای من چقد درد میکنه سرم اییی. ..چومام باز کردم ی چی رودهنم از این 

نا رو دسالالتمم سالالرم بود دسالالتما خواسالالتم بلند کنم دیدم خیلی ماسالالک اکسالالیژ
 سنگینه انگاری ی چی رو دستم بود ..

 دقت کردم دیدم امیرکنارم نوسته دستمو ترفته و سرش رو دستمه ..
 امیر دیدم یهو همه اتفاقات جلوی چوام اومدن ...

ی خوم وجودمو پرکرد ..خواستم دستمو بکوم صداشو شنیدم :الهامی عوق 
ن همه ی چیزایی   دیدی حقیقت نداشالالالت اون دختره نفهم خودشالالالا بهم م

چسپوند ..خودم هنگ کردم نفهمیدم چجوری اومد رو پام نوست بخدا قسم 
 من هیچ حرفی باهاش نداشتم نمیدونستم چرا اومده الهامم قونگم ..
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 دنیامی تو ..باهام قهر نکن ..بلندشو بزن منو فقط چوای قونگتو باز کن ..
 از چوام باز کردم دیدم هنو سرش رو دستمه ..یکی 

 یعنی همه حرفاش حقیقت داره ..
 من احمق بگو ..

ویدم  شو ی دفعه ی جیییغ ک شنیدم حرفا اممم حاال چجوری بهش بفهمونم 
 امیرعلی بدبخت پرید هوا ...

 با چوای حدقه زده منو نگاه میکرد و با تت پته تفت:ال ال الهامم..
 

 امیرعلی****
تد حرف زدم یکم اروم شالالدم بهم امید میداد هرچند الکی ولی باعث دل با نر

 ترمیم میود ...
ستانه ..مثل هر روز الهه و پدرام  شه بیمار وق من تو االن دقیقا دوهفته هد ع

 خان و مریم خانم و ماکان و نرتد وحسام اومدن محقات الهام ..
 الهه اصح محلم نمیده من و مقصر میدونه ..

 اامیدی همه اماده رفتن شدن الهه تفت   من میمونم ..تو برو بازم با ن
 نزاشتم حتی فکر اینکه عوقمو تنها بزارم برم دیونم میکرد ..

 با چوام از ماکان خواهش کردم ببردش..
 ماکانم عجز تو چوام و دید الهه رو با هزار مکافات بردش ..

وش چ ن ستان رفتم پی وقم تو بیمار ش من از خوابیده ..کابازم تنها موندم با ع
ستم ترفتم اروم  وا تو د ست ستم و د و صندلی کنارش ن االن ب جاش بودم رو 
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نوازشالالش میکردم بزای باز هزارم براش تعریف کردم قضالالیه اون روزو تا شالالاید 
بهوش بیاد بونوه حرفامو ..تو افکارم غرق بودم   صدای جیغغغ الهام س متر 

 پریدم هوا ...
باز بود با شالالیطنت نگام میکرد باور نمیکردم با  چوالالام ترد شالالد چوالالای الهام
 لکنت تفتم :ال ..ال...الهااام ..

 
 امیرعلی

وای خدا جون عاشالالقتم باالخره بهوش آمد امیرعلی:الهامم خانمم فدات شالالم 
خوبی؟ درد نداری؟ الهام منو ببخش بخدا قضیه اونجور که فکر میکنی نیست 

ستش الهام:وای چقد حرف میزنی تو، ویدمت االنم یه کم امیرعلی  ببین را بخ
بدنم کم شالالالده و یه لبخند شالالیطانی زد امیر:االن خودم برات جبران میکنم و 
الهامو تو عوقش غرق کرد .باصدای سرفه دست از الهامم ورداشتم و به دکتر 

 جوون و خوشتیپی که با اخم نگام میکرد رو دیدم بی شعور زل زده به الهام
نداری جان درد  هام  ید دکتر:ال نداره ممنون میتون خانومم درد  هام:ن امیر: ؟ ال

 برید
 الهام 

انقدر حال کردم تفت خانومم کارخانه قندونبات تو دلم اب شالالالد دکتر با یه 
ماه از مرخم شدنم میگمره  4دندون قروچه رفت بیرون من موندم و عوقم...

نا خ قامون ای با آ نده و خفن ترفتیم  نامزدی ت هه  ماه منو ال هار خخخ تو این چ
وون و االن بنده دوباره  سر زندتی سام رفتن  شیده هم خودتونید.نرتد و ح تر

 زندایی شدم بماند چقدر الهه سربه سر خواهر شوهرم تماشت
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 الهه 

با صدای زنگ توشیم دست از فیلم دیدن برداشتم ماکان بود الهه:جونم آقایی 
شم پیچید تو تو ماکان:بخورم زبونتو جوجه الهه:اونم به وقتش یهو قهقه ماکان

کار داشالالالتی؟  یت نکن چی مدم بپیچونم تفتم:اا اذ یدم چی تفتم او فهم
مین دیگه 30ماکی:باشالاله خانوم موالالتاقم، با الهام حاضالالر شالالین منو امیر علی 

سر آینده بای ماکی با خنده:بای  سیم مثح الهه:اوکی هم اونجاییم پد فردا عرو
هه نه ال هام داره آرایش میک یدم ال تاق د ید در رفتم تو ا :اجی داریم میرین خر

جریانی که؟ الهام:آره اجی بدو آماده شو امیر خسته س معطل نوه الهه:ماکان 
م خسالالته س زود باش یهو هردو باهم تفتیم:ای شالالوهرذلیل و زدیم زیر خنده 
به الهام  به سالالالاعت افتاد یه ربع تمشالالته ما داریم چرت و پرت میگیم  نگام 

با  یع یه مانتو کتی تنگ کوتاه موکی سفیدتفتم:ست کنیم ال؟ الهام:اوکی سر
سانت سفید و شال سفید موکی بپوشیدیم با رژ قرمز و خط چوم  90شلوار 

موکی کلفتت میدون ستم این شکلی ماکان و امیر علی زندمون نمیمارن ولی 
بدجور هوس شالیطنت کردم با تک ماکی پریدیم بیرون که تا چوالموالون به ما 

یر علی دسالالت الهامو ترفت برد تو کوچه پوالالتی که افتاد چنان اخمی کردن ام
شه ش و افتاد به جون لبام بعد   مترو  بود ماکی هم منو خوابوند رو کاپوت پور

وام جمع 10 شک تو چ سی منه انقدر مالیدی؟ ا سیه عرو مین تفت:این چه لبا
سینش  شک ریختم که رو  وید و آروم ا شیطنت کوچولو بود ببخ شد: فقط یه 
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فت مدم ت بایی من فرود او یت شالالی تو همینطور زی خانومم دلم نمیخواد اذ :
 دست خودم نیست ببخوید تلم.الهه:چوم و با احساس بوسیدمش

 
 الهام

با درد  با دیدنم آنچنان دسالالتم و کوالالید که تفتم االن از جا میکنه  امیرعلی 
شو الهام فقط پاکش کن الهام:نچ امیر:بدو  ساکت  ستم امیر امیر: تفتم:آیییی د

سبوندم به دیوار و لبام و با ولع خورد  الهام:برو ویدم که برم که چ بابا و راهمو ک
روز دیگه تحفیش میکنم جوجه و بعد از مرتب کردن  2خمار نگام کرد و تفت 

سالالر  و وضالالعمون رفتیم که دیدم الهه هنوز تو فاز بغل خندم ترفت به امیر نگاه 
هه از  که ال یدم  یه جیغ بنفش کوالال به من یهو  تاد رو کردم اونم  کاپوت اف رو 

صن  آسالفالت ماکان م رنگ پریده اطراف نگاه میکرد منو امیر زدیم زیر خنده ا
 یه کسی بودا

شب خرید کردیم در کل عالی  ساژ و تا  سمت پا وم غره الهه راه افتادیم  با چ
 بود همه خریدامون و خونمون کامل بود

 
 الهه

ینا و نرتد تو آرایوگاه زیر دوروز مثل برق و باد تمشت من و الهه و المیرا و ال
شگحیی  شنیدن چه خو سلیم میکردیم با  وگر جان به جان آفرین ت ست آرای د
شالالدین عروس دوقلوها رفتیم لباس عروس خوشالالگلم ون رو پوشالالیدیم تو آینه 
خودمونو دیدیم الحق هم خودم هم خواهرم عین فرشالالته شالالالده بودیم الینا و 
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بعد امیر علی و ماکان اومدن وما  10المیرا و نرتد هم تکیه شدن برا خودشون 
 شنل به سر آماده بودیم

 امیرعلی
با دیدن الهام تو لباس عروس مات شالالدم عین پری بود رفتم جلو دسالالته تل رز 
سیدم دیدم ماکان م مثل من همین  وانیش عمیق بو شو دادم بهش و پی صورتی 

 کار کرد
 الهام 

شدم  وق قدرت و لمت  وونیم غرق ع سه ش روی پی سمت آتلیه رفتیبا بو م به 
سای+ شته بودن  18بعد عک سنگ تموم تما سیدیم خدایی  سیمون ر به باک عرو

شکمش که یکم  سط بودیم نرتد با  صا ماها همش و صو خیلی خوب بود مخ
باال اومده بود در آغوش شوهرش بود و الهه و ماکان م موغول بودن ولی من و 

والالمون با اون کت امیر بخاطر خسالالتگی درکردن نوالالسالالتیم که سالالام اومد پی
سوما  سام: شده بود  تفت :دندایی ایهام؟ الهام:جون دلم  شلوارش خیلی ناز 
ید؟  یال ندارم سالالالام:کی م نه عزیزم  لت: جا با خ ید؟ من  ندال نی نی تو دیتون 
یا پسالالر دایی؟  امیر:دایی اموالالالب برات جورش میکنم دختردایی میخوای 

 و قهقه امیر رفت هوا االهام:امیر این حرفا چیه جلو بچه سام شاد تفت:هردو
باالخره عروسالالی تموم شالالد و ما به خونه رفتیم اصالالحنم مثل این دخترای لوس 

 خخخخختریه نکردیم چون هرروز اونجا پحسیم 

 ..و غزل . کایون میمر یمهساجون..باکمک هابا تشکر از  
 ن رمان زیبابابت نوشتن ای عزیز


